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Generalens fald: Forræderiet mod sabotørerne Erik Nørgaard Hent PDF Erik Nørgaards serie "Generalens
fald" fortæller om officerernes omstridte rolle under den danske modstandskamp under besættelsen.
"Forræderiet mod sabotørerne" stiller spørgsmål ved, hvorfor den senere hærchef Viggo Hjalf bevidst
dirigerede våbenforsyningerne uden om sabotørerne, som i forvejen led under massiv våbenmangel. Og
hvorfor foreslog han samtidig, at sabotørerne blev gjort klar til det forestående blodige opgør mod

besættelsesmagten?

Det er skræmmende at sætte spørgsmålstegn ved den højtstående officer Viggo Hjalfs øjensynlige dobbeltspil
under besættelsen, og dog er det nødvendigt at undersøge Hjalf-sagen til bunds ...

Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for Information og
Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende

journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik
Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.

Striden mellem den civile og militære modstandsbevægelse under besættelsen
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