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Operation Safari. 29. august 1943 Bob Ramsing Hent PDF "Der er gået fire år siden Hitlers tropper angreb
Polen og startede den anden verdenskrig.

Nu er tyskernes på et bredt tilbagetog. Ikke alene på østfronten, men også i Italien, hvor allierede tropper er
gået i land på Sicilien. Britiske og amerikanske fly bomber mål i Tyskland."

Modstandsmand og journalist Bob Ramsing fortæller om den 29. august 1943, den dag, hvor tyskerne
overfaldt resterne af den danske hær og flåde, og hvor den danske regerings samarbejdspolitik med den tyske
besættelsesmagt ophørte. Bob Ramsing deltog selv i begivenhederne som 20-årig elev på Fodfolket Kornet-

og Løjtnantsskole og har efterfølgende fået særlig tilladelse til som journalist at undersøge den
skæbnesvangre dags begivenheder.

Under Anden Verdenskrig blev Bob Ramsing elev på Fodfolkets Kornet- og Løjtnantsskole, og senere blev
han en del af den meget aktive sabotagegruppe Holger Danske. Efter krigen har Bob Ramsing udgivet flere
bøger om Anden Verdenskrig og den danske modstandsbevægelses store og heltemodige arbejde mod den

tyske besættelsesmagt.

 

"Der er gået fire år siden Hitlers tropper angreb Polen og startede
den anden verdenskrig.

Nu er tyskernes på et bredt tilbagetog. Ikke alene på østfronten, men
også i Italien, hvor allierede tropper er gået i land på Sicilien.

Britiske og amerikanske fly bomber mål i Tyskland."

Modstandsmand og journalist Bob Ramsing fortæller om den 29.
august 1943, den dag, hvor tyskerne overfaldt resterne af den danske
hær og flåde, og hvor den danske regerings samarbejdspolitik med
den tyske besættelsesmagt ophørte. Bob Ramsing deltog selv i
begivenhederne som 20-årig elev på Fodfolket Kornet- og

Løjtnantsskole og har efterfølgende fået særlig tilladelse til som
journalist at undersøge den skæbnesvangre dags begivenheder.

Under Anden Verdenskrig blev Bob Ramsing elev på Fodfolkets
Kornet- og Løjtnantsskole, og senere blev han en del af den meget

aktive sabotagegruppe Holger Danske. Efter krigen har Bob Ramsing
udgivet flere bøger om Anden Verdenskrig og den danske

modstandsbevægelses store og heltemodige arbejde mod den tyske
besættelsesmagt.
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