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Forræderens dagbog Arne Hardis Hent PDF Forlaget skriver: Forfatteren og landsretssagføreren Knud
Nordentoft (1895-1953) meldte sig ind i Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti i 1940 og fik

ansættelse som partifunktionær. I tre et halvt år skrev han en omfattende dagbog om livet blandt danske og
tyske nazister, indtil han blev arresteret i majdagene i 1945. "Forræderens dagbog" bygger på de næsten 1000
dagbogsblade, Knud Nordentoft efterlod sig. For første gang får offentligheden et grundigt indblik i livet ‘på

den forkerte side‘ – fortalt fra dag til dag, mens tingene skete.

Knud Nordentoft skriver om det umulige samarbejde med besættelsesmyndighederne, om jødespørgsmålet,
om sin frygt for kommunisterne og om sit håb om det tyske gengældelsesvåben, der kunne udslette England.
Og han skriver om sit desperate forsøg på at komme i kontakt med de danske kommunister i krigens sidste

måneder for at redde sit eget skind.

Dagbogen er udvalgt, sammenskrevet og kommenteret af Arne Hardis. Arne Hardis (f. 1958) er en dansk
forfatter og journalist. Han har blandt andet arbejdet ved Socialistisk Weekend og Weekendavisen. I 2006
modtog han Statens Kunstfonds prestigiøse arbejdslegat. Arne Hardis debuterede som forfatter i 2003 med
den dokumentariske bog "Æresretten – Dansk Forfatterforening og udrensningen af de unationale 1945-52".

 

Forlaget skriver: Forfatteren og landsretssagføreren Knud Nordentoft
(1895-1953) meldte sig ind i Danmarks Nationalsocialistiske

Arbejderparti i 1940 og fik ansættelse som partifunktionær. I tre et
halvt år skrev han en omfattende dagbog om livet blandt danske og

tyske nazister, indtil han blev arresteret i majdagene i 1945.
"Forræderens dagbog" bygger på de næsten 1000 dagbogsblade,
Knud Nordentoft efterlod sig. For første gang får offentligheden et
grundigt indblik i livet ‘på den forkerte side‘ – fortalt fra dag til dag,

mens tingene skete.

Knud Nordentoft skriver om det umulige samarbejde med
besættelsesmyndighederne, om jødespørgsmålet, om sin frygt for
kommunisterne og om sit håb om det tyske gengældelsesvåben, der
kunne udslette England. Og han skriver om sit desperate forsøg på at

komme i kontakt med de danske kommunister i krigens sidste
måneder for at redde sit eget skind.

Dagbogen er udvalgt, sammenskrevet og kommenteret af Arne
Hardis. Arne Hardis (f. 1958) er en dansk forfatter og journalist. Han

har blandt andet arbejdet ved Socialistisk Weekend og
Weekendavisen. I 2006 modtog han Statens Kunstfonds prestigiøse
arbejdslegat. Arne Hardis debuterede som forfatter i 2003 med den
dokumentariske bog "Æresretten – Dansk Forfatterforening og

udrensningen af de unationale 1945-52".
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