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Sjette og afsluttende bind i Martin Schwarz Laustens undersøgelser af forholdet mellem kristne og jøder i
Danmark.

I dette bind skildres bl.a. begivenhederne omkring nazisternes jødeaktion i 1943, biskoppernes hyrdebreve,
genindvielsen af den københavnske synagoge i 1945 og sagerne omkring en århusiansk biskops og en

stiftsprovsts antijødiske udtalelser under og efter den tyske besættelse.

Samtlige bøger bygger på et omfattende utrykt materiale fra Rigsarkivet, fra Mosaisk Trossamfunds arkiv, fra
en række privatarkiver og fra trykte prædikensamlinger, andagtsbøger, betænkninger, kirkelige retningers

tidsskrifter, og andet trykt materiale.

»Væsentlig læsning [som] afslutter et imponerende arbejde. Forbilledlig forskning, der kan læses af alle
interesserede.« Henrik Gade Jensen, Jyllands-Posten

»I sine vurderinger er Schwarz Lausten klar i mælet og skarp på en velunderbygget måde. Man indføres
grundigt i centrale personligheders tænkemåde og ageren.«Johannes Værge, Weekendavisen
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