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Nazismens danske ansigt Christian Aagaard Hent PDF Under den tyske besættelse af Danmark i årene 1940-
45 valgte talrige danskere at bakke op om besættelsesmagten. Hvorfor gjorde de det? Hvad var det for nogle

mennesker? Hvad motiverede dem til at handle, som de gjorde?

I NAZISMENS DANSKE ANSIGT søger historiker Christian Aagaard svarene på disse spørgsmål ved
indgående at behandle fem markante danskere, der stod i ledtog med den tyske besættelsesmagt. De fem er

Frits Clausen, C.F. Schalburg, C.P. Kryssing, K.B. Martinsen og Søren Kam. Udover deres personlige biografi
vil bogen også behandle de sammenhænge og organisationer, som de danske nazister indgik og virkede i. Det

drejer sig eksempelvis om DNSAP (Danmarks nationalsocialistiske arbejderparti), Frikorps Danmark,
Schalburgkorpset, NSU (Nationalsocialistisk ungdom) og Waffen-SS.

Christian Aagaard (f. 1984) Historiker fra Københavns Universitet og museumsinspektør på Museum Amager
med speciale i danskere i tysk krigstjeneste og nazistisk rekrutteringspropaganda.
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