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BZ Peter \u00d8vig Knudsen Hent PDF Peter Øvig skriver stor dokumentarisk bog om 80’ernes vigtigste
oprørere – BZ-bevægelsen Først besatte de en gammel rugbrødsfabrik ved navn Rutana i efteråret 1981. De
næste ni år drev BZ’erne gæk med politi og myndigheder med den ene kreative aktion efter den anden – som
da de gravede en tunnel under Korsgade fra det besatte hus Allotria, så en politistyrke på op mod tusind mand
kæmpede sig ind i et tomt og forladt hus. Flere hundrede unge tilsluttede sig bevægelsen, som mange af dem
betragtede som en ny familie, og i medierne blev BZ uden konkurrence den mest omtalte politiske gruppering
i 80’erne. Efterhånden blev sammenstødene mellem BZ og politi mere voldelige, og brosten blev suppleret
med brandbomber og slangebøsser med stålkugler. Hele Danmark holdt vejret, da BZ’erne i efteråret 1986
belejrede et helt boligkvarter omkring Ryesgade på Østerbro, og de følgende år opgav politiet til sidst helt at
komme i nærheden af de besatte huse. I 1990 blev det sidste besatte hus ryddet, men da Peter Øvig 25 år

senere gik i gang med researchen til en bog om BZ, skulle det vise sig, at familien stadig levede. Allerede før
forfatteren havde besluttet sig for at skrive bogen, rejste en voldsom modstand sig i inderkredsen af det gamle
miljø, som opfordrede alle til at boykotte bogprojektet. ”Du har ikke en chance – tag den!” var et af BZ-
familiens mottoer, og Peter Øvig valgte at inddrage modstanden i sin bog. Bemærkelsesværdigt nok var de
mest indædte modstandere blandt BZ’ere de samme, som gennem de seneste 35 år oftest selv har fortalt

historien i bøger og på film.
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