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Kampen om Danmark 1933-1945 Bo Lidegaard Hent PDF Forlaget skriver: Ingen kom uskadt gennem
krigens år. Der blev sat dybe spor i den fælles historie, som endnu er en levende del af vores samfund og
vores selvforståelse. Dette er 3. udgave af Kampen om Danmark, og Bo Lidegaard skriver her den samlede
historie om årene op til og under Danmarks besættelse og giver sit engagerede bud på, hvad det var, der stod
på spil, hvem, der kæmpede mod hinanden, hvad, der kom ud af det, og ikke mindst, hvor vi står i dag.

"Fremragende og velskrevet politisk historieskrivning." Aage Trommer i Kristeligt Dagblad
"Bo Lidegaards bog om dansk udenrigspolitik op til og under besættelsen er et nyt hovedværk ... Lidegaard
er en ægte historiker i den forstand, at han aldrig moraliserer over fortiden, men bestræber sig på at vise, hvor
komplekse og indviklede forholdene var ... Med demokratiforsvaret som centralt motiv har Bo Lidegaard
skabt en syntese af usædvanligt format, der formentlig i lang tid vil være et hovedværk om besættelsens

politiske historie." Steffen Heiberg i Politiken
"Bo Lidegaard leverer en bred og dyb vurdering af Danmark i den til stadighed aktuelle periode 1933-45 ...
Bo Lidegaard ... føjer endnu en bedrift til sit allerede bemærkelsesværdige historiske forfatterskab." Georg

Metz i Information
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