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Ikke en jordisk chance Frode Z. Olsen Hent PDF Forlaget skriver: En dramatisk dokumentarisk beretning om
en gruppe modige danskeres glemte indsats under Anden Verdenskrig. Som udstationerede i Hong Kong blev
danskerne fanget, Japan satte et massivt angreb ind på kronkolonien. Og flere af dem valgte at stille op som
frivillige på britisk side i stedet for at sidde med hænderne i skødet - og betalte med livet for det. De havde

nemlig aldrig en jordisk chance.  
Angrebet på Hong Kong og de halvanden million indbyggere varede 18 dage. Da den britiske koloni overgav

sig første juledag 1941, havde 1500 allierede soldater og 4000 civile mistet livet, deriblandt mindst to
danskere. Lige fra første dag havde kronkoloniens skeletagtige forsvar ikke haft den mindste chance for at

holde stand mod en absurd overmægtig og krigsvant japansk slagstyrke. Og alligevel stillede man op og holdt
ved til de sidste kræfter var brugt. Det gjaldt også danskere. Fjernt fra fædrelandet tog de del i en krig, som de

hverken havde ansvar for eller andel i.  
Dette er beretningen om de dramatiske dage,uger og måneder i Hong Kong, deres optakt og følger set

gennem danske øjne og i videst mulige omfang fortalt med de involveredes egne ord. Bogen bygger blandt
andet på breve, billeder og interviews med familiemedlemmer til de danske frivillige i Hong Kong.

"Efter godt to Ugers opladning til Krig med "Blackouts", lange og uhyggelige Nattevagter, er det ligesom jeg
har vænnet mig til Tanken om at skulle slaa ihjel, slaas i Mørke og undgaa at faa en Bajonet imig. De Tanker

var der næsten ingen, der kunne gøre sig fortrolige med i Begyndelsen, men nu kommer det!"
- Niels Ørskov, dansk frivillig i Hong Kong i sin dagbog, 24. december 1941. 
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