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Da Benjamin blev bankrøver Kristeligt Dagblad Hent PDF Hvordan bliver man bankrøver? Hvad kommer
forud, og hvordan ender man i en situation, hvor man sigter på et andet menneske med et skarpladt våben for

at få penge?

Fordomme er der nok af. Og mange af dem bygger på realiteter, for en hel del bankrøverier bliver begået i ren
desperation eller af dumhed af mennesker, der ikke har haft det nemmeste liv. Men nogle gange, som i

tilfældet Benjamin, er ligningen ikke nær så ligetil. Han var vokset op i et kristent hjem, havde aldrig stjålet
noget, og det gik hurtigt i hans hoved.

Så hvordan kan det gå til, at en ung mand med alle forudsætninger for et godt liv, ender med at blive
bankrøver. Og hvordan ændrer det et menneskeliv at blive fængslet for det?

Historien om Benjamin er rekonstrueret ud fra mere end 30 timers interview med ham, hans venner og familie
samt aktindsigt i politirapporter om røverierne og indsigt i Retslægerådets psykolograpporter. Historien blev

første gang bragt i Kristeligt Dagblad i 2006.
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dumhed af mennesker, der ikke har haft det nemmeste liv. Men nogle
gange, som i tilfældet Benjamin, er ligningen ikke nær så ligetil. Han
var vokset op i et kristent hjem, havde aldrig stjålet noget, og det gik

hurtigt i hans hoved.

Så hvordan kan det gå til, at en ung mand med alle forudsætninger
for et godt liv, ender med at blive bankrøver. Og hvordan ændrer det

et menneskeliv at blive fængslet for det?

Historien om Benjamin er rekonstrueret ud fra mere end 30 timers
interview med ham, hans venner og familie samt aktindsigt i
politirapporter om røverierne og indsigt i Retslægerådets
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Dagblad i 2006.
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