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Modstandsarbejde i nærbillede Aage Trommer Hent PDF "Således som Operationsbefaling nr. 1 var
formuleret, var det klart for enhver militær befalingsmodtager, at jernbanesabotagen nu var indplaceret i en

større strategisk sammenhæng, nemlig invasionen i Normandiet, og at forsinkelsen af tyske
troppeforskydninger var hovedopgaven. Det var det, som det drejede sig om for det jyske sabotagearbejde."

Med udgangspunkt i en lang række udtalelser fra tidligere modstandsfolk og et væld af dokumenter fra
statens arkiver beskriver historiker Aage Trommer modstandsbevægelsens vigtige og alsidige arbejde i Syd-

og Sønderjylland under besættelsen.

Aage Trommer (1930-2015) var en dansk historiker og dr.phil. Aage Trommer gjorde sig særlig bemærket
med din disputats fra 1971 om jernbanesprængningerne under den tyske besættelse af Danmark – noget, som

skabte stor debat i samtiden. I løbet af sin karriere arbejdede han både som gymnasielærer og
universitetslektor, inden han i 1974 indtog stillingen som rektor for Odense Universitet (nuværende Syddansk

Universitet), hvor han blev indtil 1983.

Aage Trommer blev slået til Ridder af Dannebrog i 1989 og modtog også Den Islandske Falkeorden. Han
arbejdede efter sin afgang fra universitet i flere bestyrelser og var desuden tilknyttet Center for

Koldkrigsstudier frem til sin pension i 2000.

 

"Således som Operationsbefaling nr. 1 var formuleret, var det klart
for enhver militær befalingsmodtager, at jernbanesabotagen nu var
indplaceret i en større strategisk sammenhæng, nemlig invasionen i
Normandiet, og at forsinkelsen af tyske troppeforskydninger var
hovedopgaven. Det var det, som det drejede sig om for det jyske

sabotagearbejde."

Med udgangspunkt i en lang række udtalelser fra tidligere
modstandsfolk og et væld af dokumenter fra statens arkiver beskriver
historiker Aage Trommer modstandsbevægelsens vigtige og alsidige

arbejde i Syd- og Sønderjylland under besættelsen.

Aage Trommer (1930-2015) var en dansk historiker og dr.phil. Aage
Trommer gjorde sig særlig bemærket med din disputats fra 1971 om
jernbanesprængningerne under den tyske besættelse af Danmark –
noget, som skabte stor debat i samtiden. I løbet af sin karriere

arbejdede han både som gymnasielærer og universitetslektor, inden
han i 1974 indtog stillingen som rektor for Odense Universitet
(nuværende Syddansk Universitet), hvor han blev indtil 1983.

Aage Trommer blev slået til Ridder af Dannebrog i 1989 og modtog
også Den Islandske Falkeorden. Han arbejdede efter sin afgang fra
universitet i flere bestyrelser og var desuden tilknyttet Center for

Koldkrigsstudier frem til sin pension i 2000.
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