Försäljning av böcker och annat
Följande böcker och varor finns till försäljning.
Kontakta oss per telefon 0258-100 84 eller email lennart.ohnell@furudal.com
Alla priser angivna i SEK.

Furudals Bruk 300 år,
jubileumsbok och mynt

En bok av styrelsemedlemmen,
författaren och forskaren
Göran von Knorring
Nu nedsatt pris:
boken 50:- och mynten 40:-

T-shirts, vinröda med vår
logga i vitt

75:-

Vykort

4:-

Minnesmärke Tillverkas vid
beställning.

330:- + porto

"Norska flyktingar i Sverige
under andra världskriget"
Redaktör May Lindholm
Förlag Norsk
Veteranmuseum.

50:-

Opplev krigens hverdag i
Norge. Ett spel på norska.

120:-

Tio unga norrmän i kampen
mot nazismen.
en Word-fil, 190kB
Innehållsförteckning
en Word-fil, 21 kB

En uppsats av
Staffan Trossholmen
skriven 1996.

Lars-Göran Dybeck
DEN GÖMDA HISTORIEN
En berättelse om faror, flykt, svek och längtan i krigets skugga.
Boken bygger på efterlämnade dokument av den norska
motståndsmannen Thor Bach. Om hans flykt undan Gestapo och
det underjordiska arbetet i Trondheim.
Thor Bachs egna fotografier, som aldrig tidigare publicerats, ger
boken en stark närvarokänsla.
200:- sek inkl. moms

Anne-Kristin Fösker
GRÄNSEN ÄR NÅDD
Det är en mycket spännande, alldeles sann, berättelse av hur
man lurar den tyska ockupationsmakten,
Läsaren får här ta del av livsfarliga fritagningar, farofyllda
biljakter och vanliga människors uppoffringar för att rädda
människor på flykt.
Om poliskonstaplarna Leif Fösker och Henrik Olsen, som natt
efter natt, räddar flera hundra judiska flyktingar.
200:- sek inkl. moms

Anders Johansson
DE GLöMDA BLOCKADBRYTARNA
Krigsdramatik på svenska västkusten 1939-1945
200:- sek inkl. moms

Birgit H. Rimstad
UNGE TIDSVITNER
Judiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust
Fotografier ved Agnte Brun
390:- sek inkl. moms

Rikke Petersson
RAGNVALD BLIX
Karikatyrtecknaren som utmanade Hitler
300:- sek inkl. moms

Hjemmestyrkene
Ännu ett nytryck till försäljning
160:- sek inkl. moms

Harry Söderman
Skandinaviskt Mellanspel
Ett nytryck av Harry Södermans memoarbok från 1945.
Harry Söderman som genomförde den unika utbildningen av ca
15000 reservpoliser 1943-45 som i maj så påpassligt gick in
som poliser i ett befriat Norge.
160:- sek inkl. moms

Göran von Knorring
Ore i andra världskrigets skugga
Bygden med två norska militärförläggningar 1944-1945
I sin bok berättar Göran von Knorring om Ore kommun under
krigsåren 1939-1945.
Ore låg fjärran från andra världskriget på den europeiska
kontinenten, men blev ändå påverkad av denna 1900-talets
största omvälvning. Åren 1944-1945 nästan fördubblades Ores
befolkning på omkring 3200 invånare genom utbildning av
norska soldater vid två militärförläggningar, Skålmyra och
Tappudden.
Gatubilden i centralorten Furudal kom stundtals att präglas av
norska soldater. Ett flertal anhöriga till soldaterna sökte sig
också till Ore efterhand. De bodde inneboende hos familjer runt
om i kommunen.
När norrmännen lämnade Ore vid krigsslutet återanvändes
Tappudden för närmare 400 polska judar som kom från de
nazityska koncentrationslägren.
Boken är skriven av Göran von Knorring, född 1944 i Östanvik
och uppvuxen i Furudal, är filosofie magister i etnologi och
militärhistoriker.
I närmare 30 år har han arbetat som arkivarie/projektledare,
senast vid Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm.
Han har varit redaktör för ett flertal böcker samt skrivit böcker
och vetenskapliga artiklar inom främst militär- och
företagshistoria.
Pris 100:- sek inkl. moms

Anders Johansson
De Glömda Agenterna
Ingen motståndsrörelse mot Nazi-Tyskland var så lyckligt lottad
som hjemmefronten - tack vare den 160 mil långa gränsen mot
Sverige.
I De glömda agenterna får läsaren möta många av de enskilda
individer som deltog i denna gränstrafik. En rad skiftande
människoöden presenteras och sätts in i ett övergripande
sammanhang,
Förlag: Fischers förlag

Rune Bokholm
Före...
Under...
Efter...
Motstånd mot nazismen och hjälp till deras offer

Sverre Bergh Sveinsæter
Spion i Hitlers rike
Student og agent: Sverre Berghs dramatiske dobbeltliv

Einar Sæter och Svein Sæter
XU
I hemmeleg teneste 1940-45

Bjorn Egge
En kriger for fred
et liv for forsvar, frihet og fred

Göran von Knorring
Utan kvinnorna hade det inte gått
Göran von Knorring berättar i sin bok om ett antal norska
kvinnors illegala arbete i Norge, påtvingad flykt och viktiga
uppgifter i Utefronten i Sverige. Vi möter kvinnor som kurirer,
lottor och kontorister, som sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden
och tandsköterskor inom de norska militära styrkorna. Men här
finns även skådespelerskor, författarinnor, musiker och
sångerskor som använde kulturen som vapen. Vi läser om
livsfarligt spel med naziregimens makthavare, och vi följer ett
stort antal unga norskor som tog emot och behandlade de
befriade, svårt sjuka koncentrationslägerfångarna som kom till
Ramlösa med de "vita bussarna".
Pris 150:- sek inkl.moms nytryck

Kenne Fant
Torgny Segerstedt
Torgny Segerstedt var en opinionsbildare, som före och under
andra världskriget aldrig dagtingade med sitt samvete och som
oförtröttligt stod det onda emot. Han var en motståndsman och
ett moraliskt föredöme när han i skuggan av naziststöveln
hävdade att alla folk har rätt till sin frihet och sin egen livsform.
Än i dag är Segerstedt dock kontroversiell. Man hävdar på sina
håll att den svenska samlingsregeringens eftergiftspolitik efter
Tysklands ockupation av Norge var »realistisk« och att de av
Segerstedt kritiserade inskränkningarna av pressfriheten var
»förnuftiga«. Kenne Fant ger en bred skildring av Segerstedts
liv och karriär med särskild uppmärksamhet på hans motstånd
mot nazismen.
Förlag: Atlantis

Henrik Arnstad
Spelaren Christian Günther
Sverige under andra världskriget
En biografi
Utrikesminister Günther arbetade 1940–1941 hårt för ett
svenskt närmande till Nazityskland. Under arbetets gång blev
han en säkerhetsrisk och begick troligen spioneribrott. Kanske
erbjöd han till och med Nazityskland, i hemlighet,
militärfördrag. Ett år senare gav Günther, som förste
utrikesminister i världen, judar en fristad under Förintelsen.
Spelaren Christian Günther tecknar ett porträtt av en gåtfull
minister och person, känd för sin spelmani, som periodvis
ensam utformade den svenska utrikespolitiken under andra
världskriget.
Förlag: W&W

Charlotta Sjöstedt
I skuggan av ett hjälteland
Svenska frivilliga för det ockuperade Norge
Förlag: Hjalmarson & Högberg

Norska flyktingar i Sverige
Under andra världskriget

Anders Johansson
Den glömda armén
Norge-Sverige 1939-1945
Drygt 20 000 norska medborgare flydde under andra
världskriget till Sverige och värvades till militär utbildning i
hemliga läger. Flera bataljoner – dolda bakom det vilseledande
namnet polititroppene – började rustas 1943, inledningsvis
bakom ryggen på den svenska samlingsregeringen och
militärledningen. En av hjärnorna bakom den militära
utbildningen var kriminologen Harry Söderman, allmänt kallad
”Revolver-Harry”. Det krävdes mod, pengar och fräckhet för
att mitt under brinnande krig upprätta en hemlig armé på
neutral mark. Vid krigsslutet i maj 1945 stod cirka 13 000
norska soldater redo på svenska sidan av gränsen. De behövde
aldrig slåss, men fick säkra lag och ordning då ockupationen
avvecklades och Norge återupprättades som fri och suverän
stat.
Förlag: Fischer & Co

Gunnar Eikli
Fra flukt til Sverige til krig i Finnmark
Tyvärr SLUTSÅLT just nu!
Förlag: Eikli Media

