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række billeder op, når vi tænker på besættelsestiden. Flyvesedlen med Oprop forfattet på gebrokkent dansk.
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Frihedskæmpere som Citronen, der tog kampen op med de midler, de havde.

Fra pistol til pedalbil er en anderledes bog om besættelsen, der tager udgangspunkt i mange af de billeder, der
for mange danskere former besættelsestiden. Historikerne Esben Kjeldbæk og Jakob Sørensen har samlet en
række genstande og fænomener fra 1940-45, der i særlig grad har formet vores erindring om de år, hvor
Danmark var besat. Forfatterne ruller fortællingerne ud. Historien trækkes ud af genstandene, og samtidig

placeres genstandene i deres historiske sammenhæng.

Bogen kan læses kronologisk, bruges som opslagsværk og den kan benyttes på tværs af generationer som
samtalebog.
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