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Skueprocessen Arne Herl\u00f8v Petersen Hent PDF Beskrivelse af den spionsag, der i 1981-82 blev ført mod
forfatteren. Da bogen udkom i 2009, skrev anmelderne: Særdeles velskrevet med anstrøg af galgenhumor og
en del selvironi... Selv om Arne Herløv Petersen aldrig får rettens ord for, om han var skyldig eller ej, så er
det en utrolig god historie, han har at fortælle. Bo Maltesen i Politiken Offer for en sammensværgelse...
Myndighedernes behandling af sagen ser fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt mildt sagt ikke køn ud.

Niels Lillelund i Jyllands-Posten Arne Herløv Petersens litterære evner fejler ikke noget... sprogligt morsom
og veloplagt. Bent Blüdnikow i Berlingske Tidende Vidner om eklatant sløseri og amatørisme inden for såvel
PET som i kommissionen... Bogen har nemlig litterære kvaliteter, og det er ellers sjældent i debatbogsgenren.
Herløv Petersen skriver af sit hjertes lyst, og selvironien i bogen er sine steder vidunderlig. Der er tale om en
særdeles grundig gennemgang af hele sagen... Sagen mod ham (er) ikke et højdepunkt i Danmark som retssat,
og det ville være klædeligt, om relevante institutioner reagerede på de mange henvendelser fra Arne Herløv
Petersen for blandt andet blot at opnå aktindsigt. Claus Mechlenborg i Kristeligt Dagblad Noget af det mest
velskrevne koldkrigslitteratur på dansk... Sagen er, at Arne Herløv Petersen i de sidste 29 år har løbet rundt i
en kafkask labyrint mellem justitsapparat, medier og myndigheder... Men heldigvis er Arne Herløv Petersen
en stor humorist af scherfigske dimensioner. Han spidder morsomt sine antikommunistiske modstandere...
Skueprocessen er nemlig sarkastisk og velskrevet som ind i helvede. Jesper Vind Jensen i Weekendavisen
Herløv Petersen er akkurat så veldokumenteret, bidsk og underholdende som go`e gamle Carl Madsen, da
denne spiddede samfundet... Bogen er en alvorlig anklage, der veloplagt, veldokumenteret og humoristisk
viser CIA`s indflydelse i PET og dele af dansk presse, samt klæder et inkompetent efterretningsvæsen og

koldkrigeriske socialdemokrater af til skindet. Bjarne Nielsen i Arbejderen
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