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Bornholm besat Jesper Gaarskj\u00e6r Hent PDF Mens resten af Danmark begejstret fejrede befrielsen og

enden på Anden Verdenskrig i maj 1945, gled en ny skygge hen over Bornholm, da øen blev besat af russiske
soldater. I ”BORNHOLM BESAT” opruller Jesper Gaarskjær den dramatiske historie om besættelsesårene på
klippeøen – både under tysk og russisk besættelse. Bogen er skrevet som en nærværende fortælling, der
rekonstruerer en række af de centrale begivenheder på øen i Østersøen under krigen. Den fortæller således
både om hverdagen under besættelsen og om de dramatiske dage, hvor Rønne og Nexø blev bombet til
ukendelighed af russiske bombefly.   BORNHOLM BESAT er blevet til efter indgående research i arkiver

flere steder i landet, og bogen går helt tæt på historien om, hvordan et stykke af Danmark kunne blive besat af
russerne og pludselig var fanget i et storpolitisk magtspil.   Bogen er illustreret med et stort og unikt

billedmateriale fra besættelsestiden på Bornholm. Læs mere om forfatteren, Jesper Gaarskjær.
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