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Sabotør i Holger Danske Peter Birkelund Hent PDF I foråret 1943 mødtes en gruppe handlekraftige mænd i
baglokalet til Stjerne Radio på Istedgade i København. Mødet førte til dannelsen af sabotageorganisationen
Holger Danske, som blev den største af sin slags i Danmark. Historiker Peter Birkelund tegner i denne bog et
levende portræt af Holger Danskes sabotører. Han fortæller indgående om deres aktioner, der begyndte med
det illegale blad De Frie Danske og sabotage og senere kom til at omfatte et stort antal likvideringer af

stikkere og danskere i tysk tjeneste.

SABOTØR I HOLGER DANSKE er baseret på mere end 300 mundtlige og skriftlige udsagn fra tidligere
Holger Danske-folk udformet under og efter besættelsen. Hertil kommer sabotørernes egne aktionsrapporter,
dagbøger, dansk og tysk politis rapporter og afhøringer af mistænkte samt illegale blade og legale aviser.
Tilsammen tegner det et detaljeret og dramatisk billede af det illegale arbejde og de mænd og kvinder, der

udførte det.

Peter Birkelund har tidligere udgivet en videnskabelig redegørelse og analyse af organisationens udvikling og
sammensætning og af det illegale arbejde, som Holger Danske udførte, i tobindsværket "Holger Danske.

Sabotage og likvidering 1943-45".
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