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Efter samarbejdspolitikkens ophør i sensommeren 1943 strammede nazisterne grebet om Danmark – og det
stod snart klar, at de danske jøder ville blive deporteret til koncentrationslejrene, som det var sket med jøder i
resten af det besatte Europa. Medmindre en storstilet flugtaktion blev sat i værk.
Journalist Thomas Hjortsø fortæller i denne bog hele historien om de danske jøders masseflugt til Sverige i
oktober 1943. Han afslører, hvordan fiskeskippere langs Øresund tjente formuer på at sejle jøder hinsidan,
men også hvordan frivillige hjælpere uden løn satte livet på spil for danske jøder. Og hvordan store
organisationer og virksomheder rejste de summer, som fattige jøder ikke selv kunne betale for at redde livet.
Bogen er baseret på interviews med både jøder, der oplevede den dramatiske flugt på egen krop og sjæl – og
med hjælpere og fiskere, der oplevede det økonomiske spil om jødernes penge bag kulisserne.
Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på denne side: Den franske revolution - 1789 *
* Fra den borgerlige til den proletariske Revolution * * Den store franske Revolutions Betydning for
Eftertiden Drømmene vil, hvis du forstår budskaberne i dem, støtte dig i at vælge mere helhjertet og leve et
ægte liv. Man kommer derop ad en smal Sti, der snor sig mellem Pløjemarker og unge Plantninger af Gran og
Fyr. dk/side/170/bio/963/. Men hvad var problemet. Se LIVE-bloggen i bunden af artiklen. Navnet stammer

fra den gamle skik, at fyrsten, siddende i … Skyer - Ilum Galgebakke 1881. Foto BA, 2004 Den historiske
Marie Grubbe. verdenskrig og den længstvarende, ubrudte militære konflikt under krigen. Krafts samling.
Land USA. Slaget om Atlanten var en søkrig i Atlanterhavet under 2. Slaget om Atlanten var en søkrig i
Atlanterhavet under 2. Det er værd at bemærke, at Salomonsen i 1878 havde gjort den banebrydende
iagttagelse, at tuberkulosen er en særlig og selvstændig infektionssygdom … Den Franske Revolution varede i
10 år, kostede tusindvis af mennesker livet og satte en stopper for enevælden. Ruse ved Grønsund. H. kvinfo.

