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Før jeg siger farvel Tom Hermansen Hent PDF Modstandsmanden Jørgen Kieler bliver arresteret og deporteret
til Tyskland af Gestapo i 1944 efter en fejlslagen sabotageaktion. Efter korte stop i Frøslevlejren og kz-lejren
Neuengamme når han en brutal endestation: kz-lejren Porta Westfalica. I modsætning til mange af de andre
fanger overlever Jørgen Kieler lejropholdet – men kun med nød og næppe. Da Kieler kommer hjem til

Danmark efter Befrielsen, bliver han mødt med tavshed. Man ville helst glemme, hvad der var sket. Men den
går ikke, hvis man spørger Kieler – for man skal blive ved med at huske, hvad der nøjagtigt skete både i de
mørke år under krigen og bagefter. I "Før jeg siger farvel" gør Kieler en sidste status over de omkostninger,
som krigen, modstandskampen og opholdet i kz-lejren har haft for ham som person og for Danmark, og han
siger sin utvetydige mening om besættelsen, værnemagerne, samarbejdspolitikken og danskernes hang til at
stikke hovedet i busken. Men han fortæller også om et stærkt broderskab, kærligheden og følelsen af at gøre

det rigtige, dengang det brændte på for Danmark i 1940.

 

Modstandsmanden Jørgen Kieler bliver arresteret og deporteret til
Tyskland af Gestapo i 1944 efter en fejlslagen sabotageaktion. Efter
korte stop i Frøslevlejren og kz-lejren Neuengamme når han en
brutal endestation: kz-lejren Porta Westfalica. I modsætning til

mange af de andre fanger overlever Jørgen Kieler lejropholdet – men
kun med nød og næppe. Da Kieler kommer hjem til Danmark efter
Befrielsen, bliver han mødt med tavshed. Man ville helst glemme,
hvad der var sket. Men den går ikke, hvis man spørger Kieler – for
man skal blive ved med at huske, hvad der nøjagtigt skete både i de
mørke år under krigen og bagefter. I "Før jeg siger farvel" gør Kieler
en sidste status over de omkostninger, som krigen, modstandskampen
og opholdet i kz-lejren har haft for ham som person og for Danmark,



og han siger sin utvetydige mening om besættelsen, værnemagerne,
samarbejdspolitikken og danskernes hang til at stikke hovedet i

busken. Men han fortæller også om et stærkt broderskab,
kærligheden og følelsen af at gøre det rigtige, dengang det brændte

på for Danmark i 1940.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Før jeg siger farvel&s=dkbooks

