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Bob Ramsing Hent PDF "Ingen af os vidste den eftermiddag, hvad der ville ske med os. Måske ville vi blive
holdt som gidsler for de aktioner, som den gryende modstandsbevægelse allerede var i gang med. Måske ville
det ende med, at vi blev sendt til en tysk koncentrationslejr. Tanken var logisk, for tyskerne kunne vel regne
ud, at hvis de slap tusinder af danske soldater ud af fangenskabet, ville mange af dem gå direkte ind i den

hemmelige modstandskamp."

Bob Ramsing fortæller om en af den danske modstandsbevægelses mest markante skikkelser. Gennem
Christian Ulrik Hansens talrige breve og illegale artikler hører vi om den unge religiøse modstandsmands
forsøg på at holde fast i sit kristne livssyn og sin egen menneskelighed, mens han tvang sig selv til at påføre

andre mennesker skade for at tjene et højere formål; at befri Danmark fra tyskernes jerngreb.

Under Anden Verdenskrig blev Bob Ramsing elev på Fodfolkets Kornet- og Løjtnantskole, og senere blev
han en del af den meget aktive sabotagegruppe Holger Danske. Efter krigen har Bob Ramsing udgivet flere
bøger om Anden Verdenskrig og den danske modstandsbevægelses store og heltemodige arbejde mod den

tyske besættelsesmagt.

 

"Ingen af os vidste den eftermiddag, hvad der ville ske med os.
Måske ville vi blive holdt som gidsler for de aktioner, som den

gryende modstandsbevægelse allerede var i gang med. Måske ville
det ende med, at vi blev sendt til en tysk koncentrationslejr. Tanken
var logisk, for tyskerne kunne vel regne ud, at hvis de slap tusinder
af danske soldater ud af fangenskabet, ville mange af dem gå direkte

ind i den hemmelige modstandskamp."

Bob Ramsing fortæller om en af den danske modstandsbevægelses
mest markante skikkelser. Gennem Christian Ulrik Hansens talrige

breve og illegale artikler hører vi om den unge religiøse
modstandsmands forsøg på at holde fast i sit kristne livssyn og sin
egen menneskelighed, mens han tvang sig selv til at påføre andre
mennesker skade for at tjene et højere formål; at befri Danmark fra

tyskernes jerngreb.

Under Anden Verdenskrig blev Bob Ramsing elev på Fodfolkets
Kornet- og Løjtnantskole, og senere blev han en del af den meget

aktive sabotagegruppe Holger Danske. Efter krigen har Bob Ramsing



udgivet flere bøger om Anden Verdenskrig og den danske
modstandsbevægelses store og heltemodige arbejde mod den tyske

besættelsesmagt.
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