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Blandt 100 gidsler i Horserød 1943 Bo Bramsen Hent PDF Den danske jurist, forlægger og forfatter Bo
Bramsen fortæller gennem sine private dagbogsnotater om et mørkt kapitel i Danmarks historie, som han selv
var vidne til. Bo Bramsen fortæller om sin egen oplevelse som et af de danske gidsler, der var interneret i
Horserød i efteråret 1943. Med historikerens overblik fortæller han om begivenhederne, der førte op til
interneringen, før han fortsætter sin egen historie om flugten til Sverige og arbejdet som rådgiver for den

engelske befrielsesstyrke.

Bo Bramsen (født 1912) er uddannet jurist og grundlægger af Politikens Forlag i 1946. I årene 1962-1966 var
Bo Bramsen chefredaktør for Politiken, og han har i to omgange været formand for Den Danske

Forlæggerforening. Bo Bramsen har udgivet bøger om vidt forskellige emner lige fra slægtshistorie til
kunstindustri og kartografi.

"En af de mest underholdende krigsbøger, jeg har læst." – Berlingske Tidende

"Bogen er blevet et stykke levende kulturhistorie og et yderst fint dokument over en lejr og dens skæbner.
Sådan skriver en forfatter levende og inspireret. Sådan skal kulturhistorie gøres nærværende." – B.T.

"Der er kort sagt format over disse erindringer, som er skrevet med en åndens lethed og klarhed i
fremstillingen, som er aldeles imponerende." – Weekendavisen
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