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Landsmænd Bo Lidegaard Hent PDF I oktober 1943 lykkedes det langt hovedparten af de danske jøder at
flygte til Sverige. Hvordan gik det til, og hvorfor valgte langt de fleste danskere at hjælpe deres landsmænd
på flugt? Siden besættelsen har myterne floreret om de dramatiske begivenheder, damere end syv tusinde

mennesker desperat flygtede fra nazisternes forfølgelse.
Nu er det muligt at fortælle historien med afsæt i samtidige kilder, dagbøger og dokumenter, skrevet af de
flygtende, deres forfølgere og af hjælpere samtidig med, at begivenhederne fandt sted. Gennem fjorten
kapitler, der hver dækker en dag, følges udviklingen gennem de afgørende uger, hvor der trækkes tråde
direkte fra beslutningerne i Berlin over de tyske og danske embedsmænd til de flygtende og deres

landsmænd. Fortællingen viser, hvor nært redningen af de danske jøder hang sammenmed den danske
regerings stilling over for de totalitære trusler. Den afdækker hvordan det lykkedes det lille og udsatte

Danmark at sætte sig op mod Det tredje Rige ved at fornægte selve grundlaget for den nazistiske ideologi.
Historien er medrivende og bevægende. Samtidig viser den hvor afgørende fællesskabet mellem forskellige

befolkningsgrupper er i et demokratisk samfund.
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de totalitære trusler. Den afdækker hvordan det lykkedes det lille og
udsatte Danmark at sætte sig op mod Det tredje Rige ved at fornægte

selve grundlaget for den nazistiske ideologi.
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demokratisk samfund.
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