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Frikorps Danmark - Krigsdagbog 1941-43 Hent PDF Forlaget skriver: Mange unge danskere kæmpede under
krigen som legionærer for Hitler. Faktisk så mange, at de var langt flere end frihedskæmperne i

modstandsbevægelsen.

Denne bog er en kildesamling, der fortæller noget af deres historie, et stykke Danmarkshistorie, som er lige så
ufortalt, som modstandskæmpernes historie er kendt. En del af de danske frivillige på Østfronten var i

perioden 1941-43 samlet i Frikorps Danmark, et regiment, som i begyndelsen var under dansk kommando og
bl.a. blev indsat på frontafsnittet ved Demjansk nær Leningrad, hvor nogle af krigens mest blodige slag fandt

sted.

Med denne bog gives et førstehåndsindtryk af de danske østfrontfrivilliges hverdag i tysk tjeneste. Bogen
består af korpsets krigsdagbog, som her foreligger i komplet nyoversættelse, sammen med en række

dokumenter, der er med til at beskrive danskernes aktiviteter i perioden. Dokumenterne gengives ord for ord
efter originalen.

Dertil kommer et stort, unikt og eksklusivt udvalg af billeder delvist indsamlet hos tidligere østfrontfrivillige.
Alt sammen forsynet med Frants J. Langhoffs og Carsten Meedoms redaktionelle noter og en introduktion

ved Frederik Strand, der blandt andet er forfatter til ´Førerens germansk arm - SS i Danmark.´
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