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Sabotage och annat dagligt liv Jacob Løkken Hent PDF En ung dansk mans skildring av livet under andra
världskrigets ockupationsår. När han efter fyra och en halv timmes rodd når fram till den svenska kusten är

han äntligen fri efter tre och ett halvt års tysk grymhet. Med sig har han minnen av kamp, sabotage, terror och
underjordiska hemliga tidningar.

Dessa nedtecknade minnen får ej porträtteras allt för noggrant, eftersom kampen fortfarande pågår. Inte heller
kan författaren teckna ner sina minnen så att han kan identifieras. Då kan kvarvarande familj och släkt i

Danmark råka illa ut.

Boken är ett monument över dansk motståndsvilja och hjältemod i det tysta.

"En svidande uppgörelse med nazismen och en briljant skildring av danska folket i kamp."
– Arbetaren

"Författarens lediga stil gör att boken är synnerligen lättläst, vilket gör att boken, som är ett monument över
danskt hjältemod i det tysta, utan tvekan kan rekommenderas till alla svenska läsare."

– Jämtlands Tidning

Jacob Olesen Løkken (1914-1983) var en dansk författare.

 

En ung dansk mans skildring av livet under andra världskrigets
ockupationsår. När han efter fyra och en halv timmes rodd når fram
till den svenska kusten är han äntligen fri efter tre och ett halvt års
tysk grymhet. Med sig har han minnen av kamp, sabotage, terror och

underjordiska hemliga tidningar.

Dessa nedtecknade minnen får ej porträtteras allt för noggrant,
eftersom kampen fortfarande pågår. Inte heller kan författaren teckna

ner sina minnen så att han kan identifieras. Då kan kvarvarande
familj och släkt i Danmark råka illa ut.

Boken är ett monument över dansk motståndsvilja och hjältemod i
det tysta.

"En svidande uppgörelse med nazismen och en briljant skildring av
danska folket i kamp."

– Arbetaren

"Författarens lediga stil gör att boken är synnerligen lättläst, vilket
gör att boken, som är ett monument över danskt hjältemod i det
tysta, utan tvekan kan rekommenderas till alla svenska läsare."

– Jämtlands Tidning

Jacob Olesen Løkken (1914-1983) var en dansk författare.
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