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Boka gjør et forsøk på å trenge inn i nazismens natur, og finne ut hvorfor nazistene og deres allierte handlet
som de gjorde. Forfatteren mener at deres støtte til det tredje rike henger sammen med følelser og tro fremfor
rasjonelle tanker, og peker på kvasireligiøse aspekter ved nazismen. Han viser også til den historiske
konteksten, og Hitlers usedvanlige personlighet. Han visste å tone ned prosaisk politikk, og spilte bevisst på
tyskernes følelser av ydmykelse og nederlag i kjølvannet av oppgjøret etter 1. verdenskrig. Han appellerte til
deres lengsel etter oppreisning, nasjonal stolthet og ønske om å skyve skylden for katastrofene som hadde
rammet dem over på andre. Boka er bygger på intervjuer med gjenlevende deltagere og øyenvitner fra krigen,
og den er basert på tv-seriene Nazis, a warning from history og War of the century.
Historien; Politiloggen; Kart; Om; Kapittel 1. EV13K, en norsk spion i kamp mot nazistene. Kapittel 2. Det
måtte en kule til for å overbevise ham. Kapittel 3 Til nå har det vært antatt at det var angiveri som førte til at
den jødiske piken Anne Frank og hennes familie ble arrestert etter to år i skjul i. Her er biografien av EG. Per
Borten om EG. Einar Gerhardsens uttalelse om G. Lorentsen. Jeg kunne ikke bli noen dyktig politiker, sa
Einar Gerhardsen- fordi jeg. Nye SOS Rasisme jobber for et samfunn fritt for rasisme. Et samfunn med plass
for alle, der alle har de samme rettighetene, uansett hudfarge, seksuell legning eller. Falstadskogen. I perioden

1942–43 ble over 200 fanger henrettet og lagt i massegraver i Falstadskogen. Etter krigen ble gravene gravd
opp. Det er grunn til å anta. Etter de første krigsdagene var det ikke så stor militær motstand i Norge. Politiet
ble kontrollert av nazistene, og landet fikk en ny, nazivennlig regjering. I Globus 6 lærer du om mange viktige
tema og begreper fra samfunnskunnskap, historie og geografi. I samfunnskunnskap lærer du om demokrati
som styringsform og om. Knut Hamsun. Knut Hamsun (1859-1952) vokste opp på Hamarøy i Nordland.
Mange av historiene hans henter inspirasjon herfra. Knut Hamsun var en nyskapende og. Det historiske og
moralske oppgjøret med den økonomiske likvidasjonen av jøder i Norge i forbindelse med 2. verdenskrig
resulterte i at et enstemmig Storting. Fangeleirene i Norge 1940–1945. I krigsårene etablerte nazistene om lag
500 fangeleirer i Norge. Seks av leirene var i hovedsak for norske politiske fanger.

