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De trodsede myndighederne, som kaldte dem terrorister. Gunnar Dyrberg og Bob Ramsing var begge ganske
unge, dengang de blev medlemmer af Holger Danske.

DE ILLEGALE er to unge frihedskæmperes beretning om livet som sabotører. Nu i en ny udgave. br>

Om dagene og årene som illegale har Gunnar Dyrberg skrevet:

”Du har måttet vænne dig til at overtræde landets love – du har stjålet våben, biler og benzin, og alt andet, du
har haft brug for som sabotør. Du har uden at blinke skrevet falske dokumenter - ødelagt fabrikker og

værksteder - du har måttet slå ihjel.”

PRESSEN SKREV:
”Hovedsagen ved Bobs og Gunnars skildringer er det liv, de unge mennesker førte i kampen mod tyskerne,
det held de havde med sig under deres aktioner, og de ulykker, som førte nogen af deres kammerater i døden,

i fængsel eller i koncentrationslejr.” - Fyns Tidende

”Nok en af de bedste bøger for den generation, som ikke kan huske noget fra den gang... DE ILLEGALE er
god, fordi den er nøgtern. De unge, der efterhånden er trætte af at få revet i næsen, at de ikke forstår noget,

fordi de ikke oplevede besættelsen, kan læse den med udbytte.” - Aktuelt

”De illegale” er indlæst af Thomas Guldberg Madsen

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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