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Sløjfen i Stalins skæg Erika Riemann Hent PDF ”Du ser så trist ud.” Med de ord gik jeg hen til billedet og
malede en munter sløjfe om overskægget. Min heltedåd var en ret begrænset succes. De modigste af mine

venner lo, men andre tav usikre eller kiggede ned i gulvet.”

Året er 1945 og den 14-årige Erika Riemanns hjemby Mühlhausen er faldet ind under den sovjetiske
besættelseszone. Krussedullen på portrættet af den sovjetiske diktator Josef Stalin, forsegler hendes skæbne.

Erika bliver anholdt og dømmes efter en absurd skueproces til 10 års indespærring i en række – tidligere
tyske, nu sovjetiske – kz-lejre. Vold, terror, sygdom og sult er en fast del af det fængselsliv, der bliver hendes
ungdom. Umenneskeligheden fortsætter under nye faner. Men alligevel findes der, midt i elendigheden, en

slags liv: venskaber, forelskelser og det farligste af alt: håb.

Sløjfen i Stalins skæg er en rå selvbiografisk skildring af et glemt stykke krigshistorie om de over 150.000
tyskere, som fik Sovjets hævn at føle. 23 år gammel bliver Erika løsladt, men pinslerne er langt fra forbi.

Hurtigt står det klart, hvor lange og ødelæggende spor hendes og de andre fangers oplevelser – der i høj grad
tabuiseres i efterkrigstidens skyldtyngede Tyskland – trækker i et menneskes sind.

 

”Du ser så trist ud.” Med de ord gik jeg hen til billedet og malede en
munter sløjfe om overskægget. Min heltedåd var en ret begrænset
succes. De modigste af mine venner lo, men andre tav usikre eller

kiggede ned i gulvet.”

Året er 1945 og den 14-årige Erika Riemanns hjemby Mühlhausen er
faldet ind under den sovjetiske besættelseszone. Krussedullen på
portrættet af den sovjetiske diktator Josef Stalin, forsegler hendes

skæbne.

Erika bliver anholdt og dømmes efter en absurd skueproces til 10 års
indespærring i en række – tidligere tyske, nu sovjetiske – kz-lejre.
Vold, terror, sygdom og sult er en fast del af det fængselsliv, der
bliver hendes ungdom. Umenneskeligheden fortsætter under nye
faner. Men alligevel findes der, midt i elendigheden, en slags liv:

venskaber, forelskelser og det farligste af alt: håb.

Sløjfen i Stalins skæg er en rå selvbiografisk skildring af et glemt
stykke krigshistorie om de over 150.000 tyskere, som fik Sovjets
hævn at føle. 23 år gammel bliver Erika løsladt, men pinslerne er

langt fra forbi. Hurtigt står det klart, hvor lange og ødelæggende spor
hendes og de andre fangers oplevelser – der i høj grad tabuiseres i
efterkrigstidens skyldtyngede Tyskland – trækker i et menneskes

sind.
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