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Gå på historisk opdagelse i København med den første guide til Anden Verdenskrig på det danske bogmarked.
Med guiden i hånden får man mulighed for at komme helt tæt på krigens mange dramatiske begivenheder og
se hovedstaden i et nyt og anderledes lys. Guidens tekster og kort introducerer brugeren til alle vigtige spor fra
de fem forbandede år og dækker alt fra tysk terror, de danske nazister, værnemagten til modstandskampen,
sortbørshandel og politik. Sporene kan være centrale bygninger, men også jordanlæg, sabotagesteder,
skudhuller, mindesmærker og graffiti. Bogen indeholder også en guidet tur langs øresundskysten i sporet på de
danske jøders flugt til Sverige, og endelig kan man fordybe sig i bogens interesante temaartikler. De fire
forfattere er alle blandt landets førende eksperter på danskbesættelsestidshistorie. Om forfatterne: Claus
Bundgård Christensen (f. 1968), lektor i historie ved RUC. Han har udgivet en stribe bøger om Første
Verdenskrig og besættelsen. Medforfatter til bestsellerne 'Under hagekors og Dannebrog' (1998) og
standardværket om dansk besættelsestid: 'Danmark besat'(4.
udg. 2015). Han har desuden skrevet 'Den sorte børs' (2003) og 'Danskere på vestfronten 1914-18' (2009), der
blev kåret som årets historiebog. I 2015 udgiver han værket: 'Waffen-SS. Europas politiske soldater'. Joachim
Lund (f. 1967), lektor i moderne dansk og europæisk historie ved CBS. Han har udgivet en række bøger om
besættelsestidens politiske og økonomiske forhold, bl.a. 'Partier under pres - demokratiet under besættelsen'
(2003) og 'Hitlers spisekammer' (2005), og er medforfatter til 'Danmark besat'(4. udg. 2015). Han udgiver i
2015 'Samarbejdets mand - Gunnar Larsens dagbog 1941-1943'. Jakob Sørensen (f.

1973), lektor på Københavns VUC i dansk og historie. Han har udgivet en række bøger om Anden
Verdenskrig og besættelsen, bl.a.
'Operation Overlord' (2004), 'For Danmarks Ære' (2008) og 'Spøgelsesfronten' (2014) og er medforfatter til
'Danmark Besat' (2005; 4. udg. 2015).
Sofie Lene Bak (f. 1973), adjunkt i moderne historie på Saxo-instituttet på Københavns Universitet og
forfatter til en række bøger om mellemkrigs- og besættelsestidens historie og om de danske jøders vilkår under
og efter Holocaust, bl.a. 'Dansk Antisemitisme 1930-45' (2004), Ikke noget at tale om, 'De danske jøders
krigsoplevelser 1943-45' 2010) og 'Da krigen var forbi'(2012).
Skulle den ikke komme ind af netop din.
Velbjergede og forarmede levede side om side.
Vi har 4 gæster online Læsestof: Østerbro Avis skal uddeles hver uge til alle husstande, der ønsker det, i
2100 København Ø og 2150 Nordhavn. Vi har 4 gæster online Læsestof: Østerbro Avis skal uddeles hver uge
til alle husstande, der ønsker det, i 2100 København Ø og 2150 Nordhavn. Hans Karl Kristensens lille
overskuelige butik, hvor sommerhusbeboerne kom ind for at få en hyggesnak. 000 kroner, er i år blevet uddelt
til Sara Omar for romanen Dødevaskeren. – og en spinkel og usikker dreng. Det gør vi hos Københavnerture,
og i forbindelse med at København i 2025 satser på at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Gå til
top.
Man skulle opdrages til lydighed og flid. De fattige skulle ikke mere gemmes væk. 9. Den 6. September
1941, meddelte Gruppenführer Hans Jüttner, at frikorpset skulle forlægges til Treskau i det nuværende Polen.
Velbjergede og forarmede levede side om side. Hjemmesiden der fokuserer på boganmeldelser og litteratur. 4
Hansen, Grethe, 1934-Hansen, Grethe Min dejlige barndom Smedemester Oluf Hansens datter fra Den gamle
Smedje fortæller barndomserindringer - hverdagen, julen og. Hjemmesiden der fokuserer på boganmeldelser
og litteratur. September 1941, meddelte Gruppenführer Hans Jüttner, at frikorpset skulle forlægges til Treskau
i det nuværende Polen. Går du op i bæredygtighed.

