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19. september. Da politiet blev taget Frank Bøgh Hent PDF Præcis klokken 11 hylede sirenerne ildevarslende
over hele landet. Det skulle blive en af de mest dramatiske dage under besættelsen. I de følgende timer satte
tyskerne det danske politi ud af funktion i en storstilet og blodig aktion, og da den 19. september 1944 var
omme, var 2.000 betjente på vej til en uvis skæbne i tyske koncentrationslejre. Af dem vendte mange hjem,

men ingen uden ar på sjælen.

Frank Bøgh fortæller i denne bog historien om den 19. september 1944, som de danske politifolk selv
huskede dagen. Time for time følger vi deres oplevelser under tyskernes "Aktion Möwe", som forandrede

danskernes hverdag under besættelsen – til det værre.

19. September - Da politiet blev taget er lettilgængelig, oplysende og fyldt med uafrystelige øjebliksbilleder
fra en både kaotisk og skelsættende dag i Danmarkshistorien.
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