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Vidnesbyrd Stefan Iversen et.al. Hent PDF "Sådan kørte vi i tre dage og tre nætter, uden at de åbnede dørene.
Nogle blev syge, og enkelte døde, så det var næsten en befrielse, da toget standsede, og dørene blev åbnet,
hvor vi fik frisk luft. Vi fik at vide, at det var Polen, og at det var i nærheden af Auschwitz. Det var mørkt, vi
kunne ikke se. Der var en blanding af sne og mudder på jorden, og vi skulle ud. 'Schnell, schnell', det var de
ord, vi hørte hele tiden." "Jeg har aldrig fortalt den historie, jeg her har fortalt, til nogen." Der er i dag kun få
overlevende fra 2. Verdenskrigs lejre. Denne bog indeholder syv danske fangers fortællinger om deres tid i

nazitysklands koncentrations- og udryddelseslejre. Vidnerne fortæller om liv og død og om hændelser, der har
fulgt dem resten af deres liv. Bogen samler de enestående fortællinger til et kollektivt vidnesbyrd om

ubegribelige begivenheder, som fortsat ikke må glemmes.

 

"Sådan kørte vi i tre dage og tre nætter, uden at de åbnede dørene.
Nogle blev syge, og enkelte døde, så det var næsten en befrielse, da
toget standsede, og dørene blev åbnet, hvor vi fik frisk luft. Vi fik at
vide, at det var Polen, og at det var i nærheden af Auschwitz. Det var
mørkt, vi kunne ikke se. Der var en blanding af sne og mudder på

jorden, og vi skulle ud. 'Schnell, schnell', det var de ord, vi hørte hele
tiden." "Jeg har aldrig fortalt den historie, jeg her har fortalt, til
nogen." Der er i dag kun få overlevende fra 2. Verdenskrigs lejre.

Denne bog indeholder syv danske fangers fortællinger om deres tid i
nazitysklands koncentrations- og udryddelseslejre. Vidnerne fortæller
om liv og død og om hændelser, der har fulgt dem resten af deres liv.
Bogen samler de enestående fortællinger til et kollektivt vidnesbyrd

om ubegribelige begivenheder, som fortsat ikke må glemmes.
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