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Signal Mona Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Der kom et nyt ugeblad i kioskerne kort efter, at Danmark
blev besat den 9. april 1940. Signal var tysk med moderne layout og en imponerende billedside. Det blev
trykt i høj kvalitet på Europas mest moderne trykkeri.  Signal skulle overbevise folk om, at forholdene i

Tyskland var paradisiske. Da krigslykken siden vendte, satte bladet ind med skræmmekampagner. Det skulle
nu skabe opbakning til Hitlers krig, der blev præsenteret som den eneste redning fra et sovjetisk
rædselsregime og fra en amerikansk domineret verden med moralsk og økonomisk fordærv.

Mona Jensen giver i denne bog et spændende indblik i det nazistiske blads metoder og virkemidler. Det er
første gang et sådant værk foreligger på dansk. Ved at gennemskue propagandaen i Signals billedvalg, artikler

og annoncer får man et unikt indblik i en afsporet, intolerant og menneskefjendsk ideologi. Og samtidig
bliver man bedre til at forholde sig til den mere eller mindre propagandistiske nyhedsstrøm, der i dag vælter

ind over os fra hele verden.

Fakta om forfatteren
Mona Jensen er historiker og tilknyttet Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske Museer. Hun har
udgivet en række artikler om 2. verdenskrig og om besættelsestiden i Danmark, og hun er medforfatter til
bøgerne Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 - og den danske illegale presse (2015) samt Modstand - træk af
modstandskampen i Esbjerg, Ribe og Bramming (2015). Desuden er hun medredaktør af War and Society in

Scandinavia 1914-1950 (2009).
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