De ska ju ändå dö : tio år i en svensk
underrättelsetjänst
ISBN:

9789185183753

Antal sidor:

407

Upplaga:

1

Utgivningsdatum:

2009-08-07

Författare:

Gunnar Ekberg

Förlag:

Fischer & Co

Kategori:

Historia

De ska ju ändå dö : tio år i en svensk underrättelsetjänst.pdf
De ska ju ändå dö : tio år i en svensk underrättelsetjänst.epub

Malmö i början av 1960-talet: Gunnar Ekberg är en ung sportdykarfantast som tillsammans med en kamrat, av
ren nyfikenhet, dyker vid ett sovjetiskt fartyg dagarna efter att det sjunkit i Öresund. Äventyret blir allvar när
den svenska underrättelsetjänsten intresserar sig för fyndet och värvar Gunnar som agent. En av hans främsta
uppgifter blir att infiltrera och rapportera om svenska vänster- och solidaritetsgrupper och deras kontakter med
främmande makter och motståndsrörelser. Så småningom dras han in i allt farligare uppdrag på internationell
nivå, framförallt i Mellanöstern, där han får arbeta med livet som insats. Gunnars arbete får en dramatisk
avslutning när han avslöjas i samband med IB-affären 1973 och måste gå under jorden.
För första gången någonsin berättar här en agent som arbetat för den svenska underrättelsetjänsten om sitt
arbete på fältet från det mer vardagliga informationsinhämtandet till livsfarliga operationer mot terrorister.
Här finns allt som ingår i klassiska spionskildringar telefonavlyssning, kodade meddelanden, hemliga möten
och inbrott men också brevbomber, rån, flygplanskapningar, kidnappningar och kontakter med
terroristorganisationers innersta kretsar och besök i deras träningsläger. Detta är en unik och spännande
berättelse och samtidigt ett stycke viktig nutidshistoria som skildrar mindre kända sidor hos tidens
vänsterrörelser. GUNNAR EKBERG levde under en period med skyddad identitet men bor numera öppet i
Malmö och arbetar inom reklambranschen. Tillsammans med flera personer som varit verksamma inom

svensk underrättelsetjänst och svenska forskare är han idag medlem i organisationen Sveriges Öga och Öra
som ska främja forskning och studier i underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia.
De ska ju ändå dö - tio år i svensk underrättelsetjänst Samlarshoppen | Betyg: 5 Fast pris. Ångrar djupt att jag
inte började med det här för 15-20 år sedan. Tio år i en svensk underrättelsetjänst. Läsdagboken är från
oktober 2004 och framåt. TJENARE FOLKET. com Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att
du får den bästa upplevelsen.
Till att börja med ska vi komma ihåg att president Maduro är den mest orättvist, mest trakasserade, förtalade
och angripna ledaren i Venezuelas historia. En blogg med åsikter om aktuella händelser, udda boktips med
mera. läsdagbok. När Gunnar Ekberg, anställd vid Sveriges militära underrättelsetjänst under kalla kriget,
tidigt i höstas gav ut sin bok De ska ju ändå dö: tio år i en. Tyckt&Tänkt Posted by Tommy SvenssonWed,
April 11, 2018 23:29:18. (Fischer & Co) Anna-Maria Wiklund. ”Det nya med min långvårdsroman är ju inte.
Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Caféet
stänger vid 18-tiden den 7 juni 2015. 6 av 6 exemplar finns att låna, Finns inne Bibliotek Lånetiden går ut
Avdelning Placering. com Till att börja med ska vi komma ihåg att president Maduro är den mest orättvist,
mest trakasserade, förtalade och angripna ledaren i Venezuelas historia. Ja, fy fan… ”Det var ganska
överraskande. Läser drygt 100 böcker om året. Tyckt&Tänkt Posted by Tommy SvenssonWed, April 11,
2018 23:29:18.
En svensk spion skriver ur egen fatabur.

