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Danmarks undergang? Walter Binder Hent PDF Danmarks undergang? er skrevet i 1936-37 af skribent og
socialdemokrat Walther Bin-der, der i 1933 flygtede fra Nazi-Tyskland. Bogen blev skrevet som en advarsel
til Danmark om de planer Tyskland havde for en besættelse af Danmark. Bogen giver et malende billede af
den danske forsvarsnihilisme som forfatteren mødte hos ledende danske politikere. Udgivelse af bogen blev i

sin tid opgivet da den tyske trussel viste sig mere reel end godt var for forfatter og forlag. Den
dommedagsagtige titel afspejler forfatterens egne bestræbelser på at overleve i et Europa splittet af

verdenskrige og totalitarisme − kort sagt i en verden tæt på ragnarok. Til yderligere belysning af Walther
Binders liv er hans autobiografi fra hans ansøgning om dansk indfødsret 1947 indsat som et selvstændigt

afsnit fulgt af tidligere højskoleforstander Jens Marinus Jensens omtale af Walther Binder i bogen Strejftog i
erindringen fra 1971. Det oprindelige manuskript er oversat og redigeret af Walter Binders søn, Christian

Binder.
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planer Tyskland havde for en besættelse af Danmark. Bogen giver et
malende billede af den danske forsvarsnihilisme som forfatteren
mødte hos ledende danske politikere. Udgivelse af bogen blev i sin
tid opgivet da den tyske trussel viste sig mere reel end godt var for
forfatter og forlag. Den dommedagsagtige titel afspejler forfatterens
egne bestræbelser på at overleve i et Europa splittet af verdenskrige

og totalitarisme − kort sagt i en verden tæt på ragnarok. Til
yderligere belysning af Walther Binders liv er hans autobiografi fra
hans ansøgning om dansk indfødsret 1947 indsat som et selvstændigt



afsnit fulgt af tidligere højskoleforstander Jens Marinus Jensens
omtale af Walther Binder i bogen Strejftog i erindringen fra 1971.
Det oprindelige manuskript er oversat og redigeret af Walter Binders

søn, Christian Binder.
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