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Krigen før krigen Erik N\u00f8rgaard Hent PDF I folkemunde kaldes tiden mellem 1. og 2. Verdenskrig for
mellemkrigstiden. Men som det er tydeligt i Erik Nørgaards serie "Drømmen om verdensrevolutionen", så
foregik der en hemmelig, men ikke desto mindre virkelig krig over Europa helt op til 2. Verdenskrigs

egentlige begyndelse i september 1939. "Krigen før krigen" fortæller om et kapitel af Europas historie, der
længe lå hen i mørke. I årene 1937-1938 blev en lang række skibe i Nordeuropa – inklusiv Danmark – udsat
for sabotage organiseret af den kommunistiske verdensorganisation, Komintern. Hitler brugte disse sabotager
som en af de væsentligste grunde til at gå i krig mod Sovjetunionen i 1940. Erik Nørgaard kaster lys over en

lang række forbrydelser, sabotager og menneskeskæbner, som historien ellers har glemt. Den danske
journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for Information og Politiken. Erik
Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende journalistik, der

stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik Nørgaard over 50
bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.

 

I folkemunde kaldes tiden mellem 1. og 2. Verdenskrig for
mellemkrigstiden. Men som det er tydeligt i Erik Nørgaards serie
"Drømmen om verdensrevolutionen", så foregik der en hemmelig,
men ikke desto mindre virkelig krig over Europa helt op til 2.

Verdenskrigs egentlige begyndelse i september 1939. "Krigen før
krigen" fortæller om et kapitel af Europas historie, der længe lå hen i
mørke. I årene 1937-1938 blev en lang række skibe i Nordeuropa –

inklusiv Danmark – udsat for sabotage organiseret af den
kommunistiske verdensorganisation, Komintern. Hitler brugte disse
sabotager som en af de væsentligste grunde til at gå i krig mod

Sovjetunionen i 1940. Erik Nørgaard kaster lys over en lang række
forbrydelser, sabotager og menneskeskæbner, som historien ellers har

glemt. Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke
(1929-2013) skrev blandt andet for Information og Politiken. Erik
Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen,



for sin undersøgende journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for
nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik Nørgaard

over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer,
faglitteratur, reportage og historie.
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