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Da Tyskerne Kom Karina Schmitt Hent PDF "Da tyskerne kom" er Ole Bjørnsens (1919-2018) erindringer fra
hans værnepligt, da Danmark den 9. april 1940 blev besat af Nazityskland. Ole Bjørnsen vender blikket mod
efteråret 1939, da tyskerne invaderede Polen, og han som ung, flot 20-årig bliver rekrut i den danske hær.

Dette bliver startskuddet til en spændende men også mørk tid med militær træning i Odense og efterfølgende
på Søgaard Kaserne i 4. bataljon. Tropperne ligger klar den 9. april 1940, da tyskerne angriber den dansk-

tyske grænse klokken 4:15 om morgenen. De er klar til kampen for deres fædreland. "Da tyskerne kom" byder
på en unik oplevelse af 9. april 1940 samt Ole Bjørnsens erindringer fra besættelsestiden og befrielsesdagen.
Han fortæller om sin værnepligt, det civile liv under besættelsen, hans medvirken i modstandsbevægelsen og
nyheden om den længe ventede tyske tilbagetrækning. Denne bog fortæller om, hvad der sker, når mørke,

uønskede magter invaderer fædrelandet.

 

"Da tyskerne kom" er Ole Bjørnsens (1919-2018) erindringer fra
hans værnepligt, da Danmark den 9. april 1940 blev besat af

Nazityskland. Ole Bjørnsen vender blikket mod efteråret 1939, da
tyskerne invaderede Polen, og han som ung, flot 20-årig bliver rekrut
i den danske hær. Dette bliver startskuddet til en spændende men
også mørk tid med militær træning i Odense og efterfølgende på
Søgaard Kaserne i 4. bataljon. Tropperne ligger klar den 9. april

1940, da tyskerne angriber den dansk-tyske grænse klokken 4:15 om
morgenen. De er klar til kampen for deres fædreland. "Da tyskerne
kom" byder på en unik oplevelse af 9. april 1940 samt Ole Bjørnsens
erindringer fra besættelsestiden og befrielsesdagen. Han fortæller om
sin værnepligt, det civile liv under besættelsen, hans medvirken i



modstandsbevægelsen og nyheden om den længe ventede tyske
tilbagetrækning. Denne bog fortæller om, hvad der sker, når mørke,

uønskede magter invaderer fædrelandet.
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