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Efterforskningens anatomi Frederik Strand Hent PDF Denne bog handler om kriminalpolitiet; fra det opstod

som Opdagelsespolitiet i sommeren 1863 over etableringen af kriminalpolitiet til dets nedlæggelse i
forbindelse med Politireformen i 2007. Bogen indeholder en lang række forklaringer på, hvorfor det er gået
som det er gået, men eksemplerne påpeger også, hvilken retning samfundet generelt er gået i. Fx har både
rockeropgør og narkokriminalitet gjort det nødvendigt med mere internationalt samarbejde og øget behovet
for en samlet indsats på tværs af landegrænser, og dermed har det tidligere nationale kriminalpoliti udspillet
sin rolle. Bogens 1. del beskæftiger sig med, hvorfor omorganiseringen skete og hvilke konskvenser det fik
for kriminalpolitifunktionen. Den 2. del består af en analyse af de efterforskningsmæssige forandringer, der
ledte frem til 2007-politireformen. Bogen indeholder en række unikke og for manges vedkommende ikke

tidligere viste fotografier fra Politihistorisk Museum og Kriminal Teknisk Center. Forfatteren Frederik Strand
er ph.d. i politihistorie og museumsleder ved Politimuseet.
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