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Danskeren der ville dræbe Hitler S\u00f8ren Flott Hent PDF Selvom de fleste har hørt om Stauffenberg-
attentatet mod Hitler, er det de færreste, der kender navnet på hjernen bag: Jens Peter Jessen. Historien har
simpelthen glemt ham – men ikke med rette. DANSKEREN DER VILLE DRÆBE HITLER fortæller
historien om Jessen, der voksede op uden for Tinglev i Sønderjylland og siden blev involveret i et af

verdenshistoriens mest berømte mordforsøg. Da Hitler kom til magten i 1933, var Jessen overbevist nazist,
men han blev hurtigt klar over, at han havde taget fejl. I al hemmelighed begyndte han at modarbejde styret
og indså efterhånden, at Hitler måtte dø, hvis Tyskland skulle reddes. Og i 1943 fik han idéen til det attentat,
oberst Stauffenberg førte ud i livet 20. juli 1944: ”I teorien ville det være enkelt at fjerne denne forbryder:
Den officer, der skal forestå orienteringen, medbringer en mappe med sprængstof, lægger den på Hitlers
skrivebord, lader sig hente for at besvare et telefonopkald, som er aftalt på forhånd – og det er slut med

Hitler!”

 

Selvom de fleste har hørt om Stauffenberg-attentatet mod Hitler, er
det de færreste, der kender navnet på hjernen bag: Jens Peter Jessen.

Historien har simpelthen glemt ham – men ikke med rette.
DANSKEREN DER VILLE DRÆBE HITLER fortæller historien
om Jessen, der voksede op uden for Tinglev i Sønderjylland og siden
blev involveret i et af verdenshistoriens mest berømte mordforsøg.
Da Hitler kom til magten i 1933, var Jessen overbevist nazist, men
han blev hurtigt klar over, at han havde taget fejl. I al hemmelighed
begyndte han at modarbejde styret og indså efterhånden, at Hitler

måtte dø, hvis Tyskland skulle reddes. Og i 1943 fik han idéen til det
attentat, oberst Stauffenberg førte ud i livet 20. juli 1944: ”I teorien
ville det være enkelt at fjerne denne forbryder: Den officer, der skal
forestå orienteringen, medbringer en mappe med sprængstof, lægger



den på Hitlers skrivebord, lader sig hente for at besvare et
telefonopkald, som er aftalt på forhånd – og det er slut med Hitler!”
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