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Dagbog fra Østfronten Claus Bundgård Christensen Hent PDF OMKRING 6000 DANSKE STATSBORGERE
gjorde under Anden Verdenskrig frivillig tjeneste ved Østfronten. En af dem var Harald, som den 30. juni
1941 lod sig indrullere i Waffen-SS og samme dag indviede sin nye dagbog, en notesbog i mørkt stift bind,

med ordene: "Fra i dag er jeg indtrådt i Waffen-SS…" De næste to et halvt år blev dagbogen hans tro
følgesvend i felten. I perioder dagligt og yderst sjældent med mere end en uges mellemrum skrev Harald i
dagbogen om sine oplevelser, om den lange ventetid og rejsen mod slagmarken, om kulden, kedsomheden,

tvivlen og de barske realiteter, da Frikorps Danmark endelig nåede frem til fronten.

DAGBOGEN GIVER ET FANTASTISK INDBLIK i forholdene for de mange danskere, som kæmpede ved
Østfronten – et emne, som Claus Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith tidligere har
behandlet i deres bestseller Under hagekors og Dannebrog – danskere i Waffen SS 1940-45. De tre forfattere
har forsynet bogen med en indledning om dagbogens historiske kontekst samt et fyldigt noteapparat. Bogen

afsluttes med et essay, som diskuterer nogle af de temaer, der præger den nyere forskning i Anden
Verdenskrig, nemlig gerningsmændene, deres overgreb og motivering.
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