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Rejseholdet rykker ud Eigil V. Knudsen Hent PDF Forlaget skriver: Tidligere vicekriminalkommissær Eigil V.
Knudsen beretter i Rejseholdet om de sager, han var med til at opklare i sin 28 år lange karriere i

Rigspolitichefens Rejseafdeling. En grundig gennemgang af politirapporter, retsmedicinske beviser samt
Eigil V. Knudsens egne erfaringer giver et spændende og realistisk billede af Rejseholdets komplicerede sager
og en vicekriminalkommissærs hverdag med opklaring af blandt andet drab, våbentransport og voldtægt.

Bogen giver offentligheden indblik i nogle af vor tids mest grusomme mordsager, og hvordan Rejseholdet har
grebet opklaringen an.

Som 60-årig trak Eigil V. Knudsen sig tilbage fra en 28 år lang karriere som vicekriminalkommissær i
Rigspolitiets Rejseafdeling. Herefter arbejdede han i syv år som konsulterende efterforsker i et stort

forsikringsselskab, inden han gik på pension som 67-årig og gav sig i kast med at skrive bøger om sine
erfaringer med autentiske krimisager.
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