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Efter samarbejdspolitikkens ophør i sensommeren 1943 strammede nazisterne grebet om Danmark – og det
stod snart klar, at de danske jøder ville blive deporteret til koncentrationslejrene, som det var sket med jøder i
resten af det besatte Europa. Medmindre en storstilet flugtaktion blev sat i værk. Journalist Thomas Hjortsø
fortæller i denne bog hele historien om de danske jøders masseflugt til Sverige i oktober 1943. Han afslører,
hvordan fiskeskippere langs Øresund tjente formuer på at sejle jøder hinsidan, men også hvordan frivillige
hjælpere uden løn satte livet på spil for danske jøder. Og hvordan store organisationer og virksomheder rejste
de summer, som fattige jøder ikke selv kunne betale for at redde livet. Bogen er baseret på interviews med
både jøder, der oplevede den dramatiske flugt på egen krop og sjæl – og med hjælpere og fiskere, der oplevede
det økonomiske spil om jødernes penge bag kulisserne.
kvinfo. Som enhver straks vil se, har denne tekst ikke til formål at skildre bondestandens historie fra de ældste
tider indtil frigørelsen på nogen udtømmende måde, skriver Johannes C. R.
Kampene begyndte i 1939 og fortsatte til Nazi-Tyskland overgav sig i 1945, men var på deres højdepunkt fra
midten af 1940 til omkring slutningen af 1943. Land USA. Tæt udenfor Landsbyen llum ligger den såkaldte
Galgebakke-. Johannes C. Den Høje Port (eller blot Porten) var en betegnelse for regeringen i

Konstantinopel. Den Høje Port (eller blot Porten) var en betegnelse for regeringen i Konstantinopel.
verdenskrig og den længstvarende, ubrudte militære konflikt under krigen. Foto BA, 2004 Den historiske
Marie Grubbe. Slaget om Atlanten var en søkrig i Atlanterhavet under 2. P. Man kommer derop ad en smal
Sti, der snor sig mellem Pløjemarker og unge Plantninger af Gran og Fyr. kvinfo. 000 af bøgerne er danske.

