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Øjenvidner til besættelsen Dino Knudsen Hent PDF Forlaget skriver: Indeholder 220 øjenvidneberetninger fra
modstandsfolk, soldater, medløbere, ofre og forbipasserende, der beretter fra tiden under besættelsen - både
om begivenheder, der senere blev indskrevet i historiebøgerne, men også om dagliglivet, dengang Danmark

var under fremmed herredømme.

Værket giver et bredt, nuanceret billede af begivenheder og personlige oplevelser fra en skelsættende periode
i danmarkshistorien. Værket er på én og samme tid historier og historien om besættelsestiden, der kan læses i

brudstykker eller kronologisk fra start til slut.  

"Herlig læsning ... Nogle af de bedste historier fra besættelsestiden." - Berlingske Tidende"
"Det er et utroligt stykke researcharbejde, der ligger bag denne fremragende bog. Der skal lyde en meget stor
og varm tak til Dino Knudsen for hans utrolige indsats. Det er intet mindre end en fornem stele over de fem

forbandede år, han har rejst." - Kulturkapellet.dk
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