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Efterretningstjeneste – PET. Det var under Den Kolde Krig, og det var lidt af en omvæltning og en uriaspost
for en ung, ærgerrig jurist, som kom fra den hårde læreplads i juristvæsenets maskinrum.     Som PET-chef

havde Ole Stig Andersen bl.a. ansvaret for kontroversielle personregistreringer, som senere blev kulegravet af
PET-kommissionen, hvis undersøgelser han kritiserer.     Det er ikke småting, Ole Stig Andersen har oplevet,
og han fortæller om dem med den indsigt, der afspejler en embedsmands mangeårige erfaringer med politisk

kontroversielle spørgsmål og håndtering af fortrolige oplysninger. Bogen rummer mange inspirerende
betragtninger om ret og rimelighed og om så forskellige personer som professor Alf Ross, justitsministrene
Orla Møller, Ole Espersen og Ninn Hansen, departementschef Niels Madsen og højesteretsdommer Mogens
Hornslet fra Tamilsagen og mange andre.  Vi har i tidens løb set flere bøger om PET, både fra manden på

gulvet og fra højtstående operative medarbejdere, men ingen fra den øverste top, så er der én bog fra magtens
korridorer, man bør læse, er det denne. OM FORFATTEREN Ole Stig Andersen. Født 1940. Cand.jur. 1965.
Øverste chef for PET 1975-1984. Fra 1984-1995 generalsekretær for Advokatsamfundet og fra 1995-2000

direktør for Folketinget.
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