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Dansk film under nazismen Lars-Martin S\u00f8rensen Hent PDF Kontroversiel, historisk bog kortlægger den
danske filmbranches samarbejde med Nazi-Tyskland under Besættelsen. Hitler og arkitekterne bag Det Tredje
Rige var i høj grad klar over filmmediets anvendelighed som propagandamaskine. Danmark havde hidtil

været filmisk foregangsland under stumfilmsperioden, og tyskerne sørgede for at udnytte denne ekspertise til
egen fordel. Det er fortællingen om, hvordan folk, også selvom de ikke var nazister, i realiteten gennemførte

nazisternes ønsker. Det er ikke nogen sort-hvid fortælling, men en historie om gråzoner, opportunister,
kollaboratører og store penge. Bogen er baseret på ny forskning og sprængfyldt med afsløringer af det mildest
talt betændte samarbejde med Det Tredje Rige. E-bogen indeholder filmklip, der kan ses direkte i e-bogen i
læsesystemer, der understøtter video og hvor visning af online indhold er tilladt. Bagerst i bogen findes

desuden en liste over alle videoerne og links til YouTube.
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