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Sabotage Hans Edvard Teglers Hent PDF Forlaget skriver: "Gestapomanden pressede utålmodigt pistolen
mellem mine ribben, og vi begyndte at gå over Jernbanegade. Da vi var nået ud midt i sporvognsskinnerne,
råbte jeg pludseligt: Pas på bilen! Uvilkårligt drejede manden hovedet, og i næste nu havde jeg hånden i

inderlommen og skød skråt bagud gennem frakken… "

SABOTAGE er en samling af beretninger om typiske sabotageaktioner, fortalt af en række af
modstandsbevægelsens mest aktive sabotører. Teglers skildrer et utal af spændende og dramatiske episoder,
der på fornem vis indkapsler modstandsbevægelsens bitre kamp mod den tyske besættelsesmagt i 1940-45.

Sorg, skam og bitterhed over nazismens voldsherredomme var de vigtigste drivkræfter bag
modstandsfolkenes oprør. Hans Edvard Teglers gør rede for modstandskampens mål og metoder og fortæller
om skæbner i den livsfarlige gerning. Det er spændende og tankevækkende læsning om et enestående kapitel

i dansk historie.

Hans Edvard Teglers (1925-1988) var forfatter, debattør og tidligere modstandsmand. Han har både skrevet
samfundskritiske romaner og debatbøger, men han er bedst kendt for sine kritiske analyser af magtspillet og

de forskellige institutioner i Danmark.

 

Forlaget skriver: "Gestapomanden pressede utålmodigt pistolen
mellem mine ribben, og vi begyndte at gå over Jernbanegade. Da vi
var nået ud midt i sporvognsskinnerne, råbte jeg pludseligt: Pas på
bilen! Uvilkårligt drejede manden hovedet, og i næste nu havde jeg
hånden i inderlommen og skød skråt bagud gennem frakken… "

SABOTAGE er en samling af beretninger om typiske
sabotageaktioner, fortalt af en række af modstandsbevægelsens mest
aktive sabotører. Teglers skildrer et utal af spændende og dramatiske
episoder, der på fornem vis indkapsler modstandsbevægelsens bitre

kamp mod den tyske besættelsesmagt i 1940-45.

Sorg, skam og bitterhed over nazismens voldsherredomme var de
vigtigste drivkræfter bag modstandsfolkenes oprør. Hans Edvard

Teglers gør rede for modstandskampens mål og metoder og fortæller
om skæbner i den livsfarlige gerning. Det er spændende og

tankevækkende læsning om et enestående kapitel i dansk historie.

Hans Edvard Teglers (1925-1988) var forfatter, debattør og tidligere
modstandsmand. Han har både skrevet samfundskritiske romaner og
debatbøger, men han er bedst kendt for sine kritiske analyser af

magtspillet og de forskellige institutioner i Danmark.
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