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Pearl Harbor Bo \u00d8stlund Hent PDF En decembermorgen i 1941 blev den amerikanske flåde taget på
sengen, da Japan omdannede paradiset Hawaii til et blodigt helvede. 2403 personer blev dræbt under

overraskelsesangrebet på USA-s stillehavsbase pearl Harbor, og vi kender alle den dramatiske begivenhed fra
historiebøgerne og Hollywoods spektakulære opsætninger. Men dér er én historie, som endnu aldrig er blevet
fortalt. To unge danske mænd var om bord på hvert sit slagskib, da kejserriget den 7. december 1941 klokken
07.55 spredte død og ødelæggelse. Begge blev dræbt. 23-årige Eli gik ned med USS Oklahoma. Og 24-årige
Elmer Emil ligger stadig begravet sammen med omkring 1000 kammerater i USS Arizonas vrag på bunden af
Pearl Harbor. Journalisten og forfatteren Bo Østlund er fulgt i sporene på Eli og Elmer, og det er blevet til en

fantastisk beretning om to hidtil ukendte danskere i et historisk angreb, verden aldrig glemmer.

 

En decembermorgen i 1941 blev den amerikanske flåde taget på
sengen, da Japan omdannede paradiset Hawaii til et blodigt helvede.
2403 personer blev dræbt under overraskelsesangrebet på USA-s
stillehavsbase pearl Harbor, og vi kender alle den dramatiske
begivenhed fra historiebøgerne og Hollywoods spektakulære
opsætninger. Men dér er én historie, som endnu aldrig er blevet

fortalt. To unge danske mænd var om bord på hvert sit slagskib, da
kejserriget den 7. december 1941 klokken 07.55 spredte død og
ødelæggelse. Begge blev dræbt. 23-årige Eli gik ned med USS

Oklahoma. Og 24-årige Elmer Emil ligger stadig begravet sammen
med omkring 1000 kammerater i USS Arizonas vrag på bunden af
Pearl Harbor. Journalisten og forfatteren Bo Østlund er fulgt i

sporene på Eli og Elmer, og det er blevet til en fantastisk beretning
om to hidtil ukendte danskere i et historisk angreb, verden aldrig

glemmer.
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