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Da jeg var lille, var Danmark stor Finn Abrahamowitz Hent PDF 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.
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