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Kvindernes modstandskamp Anne Dorthe Holm Hent PDF Der var ingen stor hyldest til de danske
modstandskvinder, da Anden Verdenskrig var slut, og de fylder ikke meget i arkiver og historiebøger. Men de

var der. De er her.

Nogle af disse stærke kvinder valgte at gå aktivt ind i kampen for et frit land, vel vidende at modstandsfolk
blev både mishandlet, fængslet og henrettet af tyskerne. Andre kæmpede for at holde sammen på familien,

mens deres mænd og sønner aften efter aften forsvandt ud i det mørklagte Danmark til aktioner eller
våbenmodtagelser, og de selv sad tilbage med angsten. For mange af kvinderne blev prisen næsten ubærlig;

de mistede deres kære eller endte selv i koncentrationslejrenes helvede.

Bogen fortæller den dramatiske historie om kvindernes modstandskamp under og efter besættelsen og er
blevet til på baggrund af omfattende research samt en lang række interviews med tidligere modstandskvinder

og deres familier.
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