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Kryssing Thomas Harder Hent PDF KRYSSING er historien om den danske officer C.P. Kryssing – den første

chef for Frikorps Danmark, som senere blev generalmajor i SS. Det er historien om et menneske, hvis
udgangspunkt ikke var væsentligt anderledes end mange andre danske officerers, men hvis ærekærhed, stejle
sind og politiske og moralske blindhed gjorde ham til medskyldig i det Tredje Riges forbrydelser. Biografien
bygger på materiale fra danske, tyske, britiske og amerikanske arkiver. Ved hjælp af Kryssings tusinder af
breve og private notater skildrer Thomas Harder hans udvikling fra ung løjtnant før Første Verdenskrig over
1930’ernes radikalisering til den bitterhed over kapitulationen den 9. april 1940, som fik ham til at træffe det
paradoksale valg: at gå i besættelsesmagtens tjeneste. THOMAS HARDER, (f. 1959), cand.mag. i italiensk

og historie, litterær oversætter og forfatter til en lang række bøger om oversætteri, Italien og Anden
Verdenskrig.
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