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Born free. Lonne - en gangsters livshistorie Peter Grønlund Hent PDF Gangsteren Lonne var en kendt
skikkelse i dne kriminelle underverden i mange år: Alfonseri, smugling, våben, stoffer, hæleri, vold - Hans
synderegister var uendeligt. Fra de luskede værtshuse på Vesterbro styrede han sine lyssky forretninger med
hård hånd - men også som gentleman, med charme og smil. Han var venner med Simon Spies og mange andre
kendte mennesker, som han gerne skaffede letlevende damer og sprut. Lonne førte sig frem. Han havde en

stor bil, gavmildt gav han omgange på værtshusene, og damerne flokkedes om ham.

Born Free er historien om Lonne. Gangsteren Lonne. Fra opvæksten i en beskeden arbejderlejlighed på
Vesterbro til toppen af det kriminelle hierark, hvor luderne arbejdede i kælderen, stofferne blev distribueret
under bordet, og enorme pengesumme skiftede hænder. Brandstiftelser, afstraffelser og drabsforsøg var

dagligdag.

Men livet som gangster på Vesterbro, hvor penge og sex aldrig var et problem, havde også en bagside. Lonne
har indskrevet sig i Danmarkshistorien som en af de personer, der har været indespærret i flest år. Mere end 31

år bag tremmer er det blevet til.

Born Free er Lonnes ærlige og dramatiske historie. Det er historien om stenbroens skæve eksistenser og lette
damer. Det er historien om et kriminelt underdanmark.

Peter Grøndlund blev født i 1970 og debuterede med ungdomsromanen Sub-Land i 2004. Born Free er hans
bogudgivelse nummer 11. Ved siden af forfatterskabet er Peter Grønlund en hyppigt brugt foredragsholder og
siden 2007 har han skrevet freelancerartikler til aviser og magasiner om storbyens skyggesider og danske og

internationale subkulturer.

 

Gangsteren Lonne var en kendt skikkelse i dne kriminelle
underverden i mange år: Alfonseri, smugling, våben, stoffer, hæleri,
vold - Hans synderegister var uendeligt. Fra de luskede værtshuse på
Vesterbro styrede han sine lyssky forretninger med hård hånd - men
også som gentleman, med charme og smil. Han var venner med
Simon Spies og mange andre kendte mennesker, som han gerne

skaffede letlevende damer og sprut. Lonne førte sig frem. Han havde
en stor bil, gavmildt gav han omgange på værtshusene, og damerne

flokkedes om ham.

Born Free er historien om Lonne. Gangsteren Lonne. Fra opvæksten
i en beskeden arbejderlejlighed på Vesterbro til toppen af det

kriminelle hierark, hvor luderne arbejdede i kælderen, stofferne blev
distribueret under bordet, og enorme pengesumme skiftede hænder.

Brandstiftelser, afstraffelser og drabsforsøg var dagligdag.

Men livet som gangster på Vesterbro, hvor penge og sex aldrig var et
problem, havde også en bagside. Lonne har indskrevet sig i

Danmarkshistorien som en af de personer, der har været indespærret
i flest år. Mere end 31 år bag tremmer er det blevet til.



Born Free er Lonnes ærlige og dramatiske historie. Det er historien
om stenbroens skæve eksistenser og lette damer. Det er historien om

et kriminelt underdanmark.

Peter Grøndlund blev født i 1970 og debuterede med
ungdomsromanen Sub-Land i 2004. Born Free er hans bogudgivelse

nummer 11. Ved siden af forfatterskabet er Peter Grønlund en
hyppigt brugt foredragsholder og siden 2007 har han skrevet

freelancerartikler til aviser og magasiner om storbyens skyggesider
og danske og internationale subkulturer.
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