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På en vis måde kan man jo sige, at krigen i Danmark først ophørte for i år 75 år siden.
Bornholms tyske kommandant fulgte sine ordrer og måtte kun overgive sig til en repræsentant
for de allierede i Vesten. Dog sendte de allierede aldrig en repræsentant til Bornholm. Det blev
en trist skæbne for det, vi idag kalder Solskinsøen.

Hvordan det kunne gå så vidt, og hvem denne tyske kommandant egentlig var, hvad han stod
for, hvad han kom af, og hvilke storpolitiske og militære spil han blev en del af, får vi alt om at
vide i bogen her.
Den er uhyre spændende skrevet,  fyldt med billeder og illustrationer.
Det ser ud til, at forfatteren for alvor har været på overarbejde.

Udover at give os et meget fint billede af, hvem Gerhard von Kampz var som menneske og
militærperson, hvis ellers det kan skilles ad, så har han forsynet bogen med billeder af Hitler og
Mussolini sammen, skitser af luftangreb, franske feltkanoner fra 1897, af den sønderbombede
Kapelvej i Rønne, sovjetiske mortortorpedobåde i Rønnes Havn, oversigtskort over tyske
operationer til søs og meget, meget mere. Herudover har Jens Andersen fremskaffet basale
oplysninger om kommandantens fødehjem, han har skaffet hjælp til oversættelser af russiske
dokumenter, og han har i det hele taget været mange år undervejs med at skaffe kontakter til at
hjælpe sig med værket og give et fint og detaljeret billede -; ikke bare af kommandanten. Men af
hele situationen i mellemkrigsårene, og hvordan tingene spidsede til op til invasionen af Polen.

Forfatteren har lavet et fint og hæderligt arbejde, der tydeligt illustreres ved, at han ærligt
beskriver sine forbehold i nogle af billedteksterne såsom "billederne må rimeligvis været taget i
juli eller august" og lignende i bogens
tekster.

Jens Andersen gør meget ud af at forsøge at få læseren til at forstå, at den tyske kommandant
havde meget lidt albuerum til sine handlinger, og at han var en del af et hierarkisk system med
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diverse kommandoveje og procedurer.

Forfatterens mål, skriver han, har været at afdække Gerhard von Kemtz´s personlighedstræk og
i detaljer at kortlægge hans liv. For på den måde at give et nuanceret billede af, hvordan
kommandantens situation var, og hvorfor han endte med at gøre, som han gjorde. 
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