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Man skyder da helte Birthe Lauritsen Hent PDF Forlaget skriver: Den 26. september 1942 blev SOEs
faldskærmschef, Christian Michael Rottbøll, skudt ned af dansk politi. Da budskabet nåede hans hjem på

Børglum Kloster i Nordjylland, blev møllevingerne drejet i kors. Sådan står de stadig. Et tavst vidnesbyrd om
den 25-årige frihedshelt - men samtidig også et vidnesbyrd om Danmarks sorte samvittighed. Om et drab, der

aldrig blev efterforsket, men i stedet efterlod talrige ubesvarede spørgsmål.
I Rottbølls officielle eftermæle er han stadig faldskærmsjægeren, der skød først - og som derfor blev dræbt.

Trods en betydelig usikkerhed om, hvad der rent faktisk skete.

Man skyder da helte er en bog om Danmarks sorte samvittighed og de stadig båndlagte arkiver.
En opfordring til at lade hans sag gennemgå af nutidens eksperter, som ikke er belastet af besættelsestidens

moral og amoral.
Kun det vil kunne bringe os så tæt på tragediens sandhed som muligt. 65 år efter.
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