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Taberen Jens Toldstrup Hent PDF Forlaget skriver: Mange bøger fra besættelsesårene handler om helte – om
tapre modstandsfolk og sabotører. "Taberen" går lige i den modsatte retning. "Taberen" er historien om en ung
mand, der – også på grund af sin opvækst – vokser ind i landsforræderens foragtede situation. Hvad får Albert
til at gå tyskernes ærinde? Hvorfor udsætter han sig selv for al den angst, tvang og tortur fra Gestapos side –

og for at blive håndlanger i jagten på sine egne landsmænd, når han alligevel ikke kan leve med
samvittighedskvalerne, hadet og foragten?

Jens Toldstrup (1915-1911) var en dansk forfatter og modstandsmand. Han var reserveofficer og fik derfor
hurtigt efter besættelsen i 1940 kontakt til modstandsbevægelsen, hvor han spillede en stor rolle. I 1944-45
blev han leder af modstandsbevægelsen i Nordjylland, Region 1. Han skrev efterfølgende bogen "Kamp og

sejr" (1976), der er en beretning fra Danmarks besættelse 1940-45.
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