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Bogen Syv år for PET – Jakob Scharfs tid er en af de mest debatterede og kontroversielle udgivelser i 2016.
Bogen er skrevet af journalist og forfatter Morten Skjoldager. Han har i et tæt samarbejde med den tidligere
efterretningschef for PET, Jakob Scharf, udarbejdet en overraskende og gruopvækkende insiderberetning om
Politiets Efterretningstjeneste. Jacob Scharfs vidneberetninger har, sammen med aktindsigter i
retsdokumenter, interviews og rapporter fra både PET og politi, skabt stor røre i de danske medier og således
gjort Syv år for PET til en af de mest omdiskuterede bøger i mange år. Bogen skulle have været udgivet i
oktober 2016, men blev forinden ramt af to fogedforbud. Den danske avis, Politiken, valgte dog at trodse disse
fogedforbud. Politiken bragte således i oktober 2016 Syv år for PET som særtillæg til avisen, hvilket fik PET
til at opgive fogedforbuddet. Bogen handler om Jacob Scharfs tid i PET. Efter tre års tavshed taler den
tidligere efterretningschef ud. Læseren kan således blandt andet høre om tiden efter Muhammedkrisen,
PET-operationerne, de kendte såvel som de ukendte samt tjenestens dedikerede agenter hvorledes man hverver
en meddeler. Derudover beretter Jakob Scharf også om sin chefmission, sit mandat til en modernisering af
PET samt den nødløgn, der i sidste ende fældede ham. Morten Skjoldager er uddannet i journalistik fra
Roskilde Universitetscenter.
Han har i en lang årrække arbejdet som journalist ved Politiken.

Syv år for PET – Jakob Scharfts tid er ikke Skjoldagers første bog. Han udgav således bogen Truslen Indefra
– de danske terrorister i 2009. Dette var ligesom Syv år for PET – Jakob Scharfs tid en skarp, tankevækkende
og vigtig bog, som enhver læser bør stifte bekendtskab med.
*Initiativtager til og organisator af Copenhagen Cold War Conference 2007,med deltagelse af 25 senior- og
juniorforskere fra 14 lande. Men er privatlivets fred i virkeligheden en stopklods, der fritager journalister for
at undersøge væsentlige sager. no/tekst-tv 30. 4. Bombeangrepet på Regjeringskvartalet var et terrorangrep i
Regjeringskvartalet i Oslo den 22. Bombeangrepet på Regjeringskvartalet var et terrorangrep i
Regjeringskvartalet i Oslo den 22. Men er privatlivets fred i virkeligheden en stopklods, der fritager
journalister for at undersøge væsentlige sager. Fra skaberne af Find Nemo, Op og Toy Story 3. Brian
Sandberg; Pseudonym 'Jetset-rockeren' 'Gucci-rockeren' Født: 22. En informationsmotorvejsafkørsel til et
sted, hvor der er billeder, nyheder og guf for folk, der kender mig, gerne vil kende mig eller bare snublede
over siden af en. Med store og små tanker om mammalivet, aktiviteter, og hvordan barna ser det. 10.
september 2001 er det mest omfattende terroranslag i USAs historie, både når det gjelder materielle skader og
antall drepte. september 2001 er det mest omfattende terroranslag i USAs historie, både når det gjelder
materielle skader og antall drepte. Danske journalister vender det blinde øje til. I Danmark er der imidlertid
blevet holdt tilbage på live-aktiviteterne, som i år blot har talt en lille håndfuld eksklusive festival-optrædener.
Men er privatlivets fred i virkeligheden en stopklods, der fritager journalister for at undersøge væsentlige
sager.

