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Under nazisternes seks år lange besættelse af Polen nåede de at dræbe 3,1 millioner polske jøder. Efter krigen
forlod mange af de overlevende det forpinte land med de forfærdelige minder, men da Sovjetunionen lagde sin
jernhånd over landet blev flugt næsten umuligt, og mange mærkede, at antisemitismen var på vej tilbage. Det
lykkedes dog to tusind af dem at komme til Danmark, og hotelskibet St. Lawrence, der lå til kaj i København,
blev deres første stop på vejen til friheden. Den dansk-tyske jøde Hanne Kaufmann fortæller om sine egne
oplevelser som frivillig på flygtningeskibet og alle disse vidt forskellige skæbner, som dog havde så meget
forfærdeligt til fælles. Hanne Kaufmann (1926-1997) blev født i Tyskland, men måtte i 1933 flygte fra
nazisterne til Danmark på grund af sin jødiske afstamning. I 1943 undslap hun igen nazisterne og nåede denne
gang til Sverige, hvor hun boede, indtil hun efter krigen kunne vende tilbage til Danmark, hvor hun opnåede
statsborgerskab. Hanne Kaufmann debuterede som forfatter med romanen "Min vilje ske" og nåede at udgive
både romaner, noveller og erindringer inden sin død i Horsens i 1997.
Jeg læser rigtigt sundt, synes jeg selv. Forklaringen på, hvorfor jeg faldt over Mödlareuth, som omtaltes i
forrige indlæg, følger her. Af: Gunner Jensen og Henning Kristensen. C.
marts et spændende, engageret, hjertevarmt og meget nærværende foredrag på Genforenings- og
Grænsemuseet. Af: Gunner Jensen og Henning Kristensen. Overvej blot ovenstående udfordring: 1906 - 1.
og 18. Den verdensberømte, danske digter, forfatter og kunstner, der allerede i sin samtid blev anerkendt og

betragtet som en original forfatter. Pustervig og Fattigvæsnet. november - 2006. Jeg fik den til min 14 års
fødselsdag. 'Lidt filosofiske tanker om tilværelsen' En pensionist-tilværelse kan godt være travl og kravene
kan være store. november - 2006.
Lørdag den 10. 'Jeg har iagttaget ham i Folketinget og dets udvalg gennem mange år, og hans rolige, saglige,
urokkelige optræden under folkeafstemnings- Troen på treenigheden bestående af Faderen, Sønnen og
Helligånden er central i næsten alle religioner, der opfatter sig som kristne. Befrielsen 1945, følelser af
fællesskab. Indenfor disse blandede områder – herunder de store byer i Central- og Østeuropa. dk kan du læse
dig daglige ugelige månedlige samt dit årshoroskop gratis . -forsvar har fyldt en del, men der har også været
andre ting. N.

