
Mit CV vedr. e-bogen Slaget om Vesteuropa herunder Slaget om England 

E-bogen er redigeret så den er let tilgængelig via smartphones på adressen  www.battleofbritain.dk  

Spring  evt. direkte til   Slaget om Vesteuropa 1940  www.battleofbritain.dk/2_verdenskrig.htm  

I bogen koncentrerer jeg mig  om Slaget om Vesteuropa fra maj 1940, og især om slutfasen  Slaget om 

England  indtil maj 1941, samt om  forholdene  i  Tyskland fra 1918 til 1941 som årsag til krigen. 

Min baggrund er, at jeg - siden min skoletid i 1950’erne – lidt nørdet har interesseret mig meget for de 

vesteuropæiske konflikter og magtforhold fra 1860’erne til 1945, specielt de to verdenskrige.   Interessen 

har langsomt udviklet sig fra ren og skær interesse til det faghistoriske med vægt forskning i kilderne.    

Incitamenterne har været Folkeuniversitetets kurser i filosofi og historie.   

Resultaterne af slagene i Vesteuropa i 1940 – 41  anser jeg for at være de mest afgørende for den 

udvikling, der kom til at foregå i Vesteuropa helt frem til Berlinmurens fald i 1989. 

Hitler besejrede Frankrig i juni 1940, men i Slaget om England (”Battle of Britain” og Blitzen) måtte Hitler 

trække sig ud uden at have opnået det, han ville, nemlig en fredsaftale med England. Fra maj 1941 måtte 

han derfor indstille sig på at kæmpe på flere fronter samtidigt for nå sit mål med et øget ”Lebensraum”. 

De resultater, jeg når frem til, fremlægger jeg løbende på hjemmesiden www.battleofbritain.dk, der er 

udformet som en slags e-bog.  En del af mine studier foregår ved The National Archive i Kew.  

Jeg har specielt beskæftiget mig med ”Battle of Britain”, siden jeg i februar 1970 læste mindeord om  Air 

Chief Marshal Dowding, der var chef for Fighter Command under Slaget om England i 1940. 

Jeg har læst det relevante i de kilder, der er nævnt  på siden  www.battleofbritain.dk/noter.htm.   Jeg har 

besøgt flyvestationer og museer i England.  Alt arkivmateriale fra perioden er nu blevet tilgængeligt. Det 

har givet et andet billede end det, der fremgår af historieskrivningen fra før 1990. 

I min tekst har jeg ofte sat min lid til, at andre historikeres brug af refereret kildematerialet  er korrekt.  

Mit eget brug af førstehåndskilder / primære kilder har jeg i noterne mærket med (A).  

En del af min forskning har været koncentreret om det, jeg kalder efterspillet i forbindelse med ”Battle of 

Britain”, dvs. perioden fra oktober til december 1940. Det var i den periode, hvor Dowding blev fyret som 

chef for RAF Fighter Command,  og Air Vice-Marshal Keith Park blev fyret som chef for RAF Fighter 

Command Group 11. Jeg har brugt meget tid på at opspore arkivmateriale netop om det emne. 

Mine egne fortolkninger i bogens tekst er tydeligt markeret med [parenteser, skråskrift og L.O.].     

Mine militære / tekniske erfaringer stammer fra, at jeg har gjort tjeneste ved det danske flyvevåben i 4 år 

i midten af 1950’erne, hvor var jeg beskæftigede mig med radarteknik. Siden har jeg arbejdet med 

måleteknik og computerteknik, og i den forbindelse har jeg opholdt mig i England i samlet ca. 2 år. 

Til historieinteresserede og studerende giver jeg gerne råd og vejledning til emner indenfor emnet Slaget 

om Vesteuropa og især ”Battle of Britain”.   Jeg vil sætte pris på tilbagemelding om, hvordan min tekst 

bliver brugt, om fundne unøjagtigheder i teksten, eller om andre fortolkninger af emnet. 

Efterhånden som arbejdet med ”e-bogen” skrider frem, vil teksten, ordlisten og henvisninger til noter 

blive udbygget. Jeg tager gerne imod råd, og jeg besvarer gerne spørgsmål om emnet.  

Leif Olsen  Sidst korrigeret den  14. maj  2015               leif.olsen@battleofbritain.dk 
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