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Det andet Tyskland Ulrich von Hassell Hent PDF Det Andet Tyskland er den tyske adelsmand, diplomat og
modstandsmand Ulrich von Hassells dagbog før og under anden verdenskrig. Hans sidste optegnelse er
skrevet få dage før attentatforsøget mod Adolf Hitler i juli 1944, og i dag er bogen et uomgængeligt

vidnesbyrd om den tyske modstandsbevægelses desperate kamp mod nationalsocialismens Tyskland. Hassell
førte sin dagbog i stilehæfter og på papirlapper, så det kompromitterende materiale var let at skjule i tilfælde
af en husundersøgelse. Efter hans anholdelse gravede hans kone dagbogen ned, og den blev først gravet op

igen efter krigen. I sin bog skildrer han krigens gang og sin tilværelse i Det Tredje Riges overklasse. Samtidig
fortæller han historien om en kreds af indflydelsesrige konservative embedsmænd og diplomater, der i

hemmelighed forsøgte at forberede et kup og bane vejen for en fred med resten af verden. Det andet Tyskland
udkom første gang i Danmark i 1947 og foreligger nu i en moderniseret, komplet udgave med introduktion af
Richard Overy, historieprofessor ved Exeter University, og forord af forfatterens barnebarn Agostino von
Hassell. Bogen er oversat af Jonathan Kobylecki og Birgit Fuglsang. Oversættelsen er støttet af Goethe-

Institut e.V., Auswärtiges Amt.
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