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Fuld besked om 9. april Bj\u00f8rn Svensson Hent PDF "Siden den 9. april har der været mange spørgsmål,
som offentligheden har brændt efter at få opklaring på. Den parlamentariske undersøgelseskommission, der

den 15. juni 1945 blev nedsat af Folketinget, og som blev sammensat af ti socialdemokrater, fire
konservative, fire repræsentanter for Venstre og to for det radikale Venstre samt en fra hvert af de øvrige
partier (Kommunisterne, Dansk Samling og Retsforbundet), i alt 23 medlemmer har den 13. oktober

publiceret en betænkning, som rummer et omfattende materiale til belysning af disse forhold. Men for det
første er den ret uoverskuelig og helt uigennemkommelig for almindelige mennesker – med bilag fylder den
ca. 700 sider – og for det andet har Kommissionen ikke ønsket at drage konklusioner af stoffet." Da anden
verdenskrig endelig var slut, ville den danske befolkning have fuld besked om, hvad der havde ført til
besættelsen og ikke mindst den danske regerings valg om at overgive sig uden kamp den 9. april. Bjørn

Svensson forsøger her at give et så overskueligt og fyldestgørende svar som muligt på de spørgsmål, der har
bevaret deres relevans fra krigens afslutning og helt op til i dag. Bjørn Svensson (1910-2010) var en dansk
forfatter og debattør. Han var uddannet cand.polit. og var i en årrække redaktør ved avisen Dannevirke og

leder af DR‘s Radio Syd. Bjørn Svensson er endvidere Ridder af Dannebrog.

 

"Siden den 9. april har der været mange spørgsmål, som
offentligheden har brændt efter at få opklaring på. Den

parlamentariske undersøgelseskommission, der den 15. juni 1945
blev nedsat af Folketinget, og som blev sammensat af ti

socialdemokrater, fire konservative, fire repræsentanter for Venstre
og to for det radikale Venstre samt en fra hvert af de øvrige partier

(Kommunisterne, Dansk Samling og Retsforbundet), i alt 23
medlemmer har den 13. oktober publiceret en betænkning, som

rummer et omfattende materiale til belysning af disse forhold. Men
for det første er den ret uoverskuelig og helt uigennemkommelig for
almindelige mennesker – med bilag fylder den ca. 700 sider – og for
det andet har Kommissionen ikke ønsket at drage konklusioner af
stoffet." Da anden verdenskrig endelig var slut, ville den danske



befolkning have fuld besked om, hvad der havde ført til besættelsen
og ikke mindst den danske regerings valg om at overgive sig uden

kamp den 9. april. Bjørn Svensson forsøger her at give et så
overskueligt og fyldestgørende svar som muligt på de spørgsmål, der
har bevaret deres relevans fra krigens afslutning og helt op til i dag.
Bjørn Svensson (1910-2010) var en dansk forfatter og debattør. Han
var uddannet cand.polit. og var i en årrække redaktør ved avisen
Dannevirke og leder af DR‘s Radio Syd. Bjørn Svensson er

endvidere Ridder af Dannebrog.
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