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Kort efter besættelsestiden blev Hitlers rigsbefuldmægtige i Danmark, Werner Best, dømt til døden på basis af
et telegram til Hitler, der foreslog "løsningen af jødespørgsmålet i Danmark". Denne "løsning" blev sat i gang
den 1. oktober 1943, men i modsætning til de uhyrligheder, nazisterne begik i andre besatte lande, stod den
danske befolkning sammen og hjalp på heroisk vis langt de fleste danske jøder i sikkerhed i Sverige. Finn
Abrahamowitz fortæller nu, tres år senere, historien, om hvordan det lykkedes ham og hans forældre at slippe
over sundet til Sverige og om de ganske almindelige danskere, der risikerede deres eget liv for at hjælpe
jøderne med at undslippe døden i kz-lejrene. Mindet om denne heltemodige gerning er samtidig et minde om
de seks millioner europæiske jøder, der ikke blev reddet i tide, og de mange mennesker, der også i dag er på
flugt verden over. Finn Abrahamowitz (f.
1939) er tidligere højskolelærer og –forstander og har endvidere skrevet en lang række romaner, biografier og
fagbøger om psykologi.
'. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. Jeg rejser kun med
håndbagage. Fortet var som noget helt særegnet i Danmark bygget med et omfattende underjordisk anlæg 20
meter nede i Stevn klint. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.
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fjendtlige bomber. År inden han blev en af de mest ikoniske figurer i fodbold, fik David Beckham at vide, at
han aldrig ville komme til at repræsentere England på fodboldbanen Denne artikel omhandler hovedsageligt
vestlig, eller europæisk, filosofi med afsæt i det akademiske og videnskabelige. Da jeg var inde og besøge Kaj
gav han mig en kopi af en gammel bryllupssang, fra 1880.
Jeg fik svaret lige i face. År inden han blev en af de mest ikoniske figurer i fodbold, fik David Beckham at
vide, at han aldrig ville komme til at repræsentere England på fodboldbanen Denne artikel omhandler
hovedsageligt vestlig, eller europæisk, filosofi med afsæt i det akademiske og videnskabelige. december
1839) var konge af Danmark 1808-1839 og af Norge 1808-1814. Desuden var han kronprinsregent af
Danmark-Norge 1784-1808.

