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Sabotage Andreas Skov Hent PDF Nu skulle der ydes aktiv modstand mod den tyske besættelsesmagt. Det
var den parole, der drev omkring 400 danskere i modstandsorganisationen BOPA til aktiv kamp mod den

tyske besættelsesmagt. Det startede med hjemmelavede brandbomber og endte med nogle af besættelsestidens
mest slagkraftige og spektakulære sabotageaktioner. Sabotagen var især rettet mod store danske

industrivirksomheder, der var underleverandører til den tyske krigsmaskine. Det var livsfarligt at være
sabotør, og mange måtte betale den højeste pris. 40 BOPA-folk blev dræbt, og omkring 200 blev arresteret
eller flygtede til Sverige. Historikeren Andreas Skov baserer sig fremstilling på aktionsrapporter og udsagn
fra mange af de personer, der tog aktiv del i sabotagehandlingerne. Det er dramatisk danmarkshistorie i

øjenhøjde. Om Andreas Skovs tidligere bog Oprør skrev Steffen Heiberg i Politiken: ”…så spændende og
medrivende, som var det en roman… Forfatterens styrke er, at han uden at gå på akkord med de

videnskabelige normer formår at knytte begivenhederne sammen i et spændende og logisk handlingsforløb.”
Andreas Skov (f.1970) er cand. mag. I historie og russisk fra Syddansk Universitet.
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