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Sænk skibene! Søren Nørby Hent PDF Forlaget skriver: Under 2. Verdenskrig var sænkningen af den danske
flåde den 29. august 1943 en af besættelsestidens mest skelsættende begivenheder. I år er det 75 år siden

begivenheden fandt sted.

Da den tyske besættelsesmagt tidligt om morgenen forsøgte at sætte sig i besiddelse af den danske hær og
flådes materiel kom det til direkte kamp flere steder i landet, og det lykkedes hovedparten af flådens enheder

enten at sænke sig selv eller at nå neutralt svensk område.

I denne bog, der er en kraftigt revideret udgave af Flådens sænkning fra 2003, fortæller marinehistorikeren
Søren Nørby dels Søværnets historie under besættelsen, dels de enkelte skibes skæbne på og uden for Holmen
den 29. august. De officielle beretninger krydres med en række øjenvidneberetninger og med en lang række
enestående fotografier, der viser fartøjerne før, under og efter sænkningen. Mange af de viste billeder har ikke

tidligere været offentliggjort.
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