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De hvide busser Hans Sode-Madsen Hent PDF Ny, revideret udgave af "De hvide busser 1941-45" -
beretningen om den største danske humanitære indsats i nyere tids historie. 17.500 fanger blev reddet hjem

fra tyske KZ-lejre, fængsler og tugthuse. Blandt dem var 10.000 danskere og nordmænd, der blev
transporteret hjem i danske rutebiler, der i sidste øjeblik var blevet malet hvide.

Indsatsen er kendt som »den svenske Bernadotteaktion« og har i eftertiden opnået mytens skær. Men
initiativet var rent faktisk dansk. Tusindvis af fanger blev transporteret hjem af chauffører og andre frivillige,

der satte livet på spil for at redde deres landsmænd ud af Hitlers helvede.

Sammen med jødernes flugt over Øresund hører hjemførslen med De Hvide Busser til besættelsestidens
stjernestunder – en også i europæisk sammenhæng helt enestående historie.

HANS SODE-MADSEN (f. 1942) var som cand.mag. i historie seniorforsker ved Rigsarkivet. Foruden flere
bidrag om de danske jøder i Theresienstadt, senest i "I Hitler-Tysklands skygge". Dramaet om de danske jøder
1933-45 (2003), har han bl.a. skrevet artikler til Gads to besættelsestidsleksika, "Dansk besættelsestid 1940-
1945" (2002) og "Hvem var hvem 1940-1945" (2005). For Folketingets Magtudredning bidrog han 2002 med

"Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og Ungdomskommissionen 1945-70".

 

Ny, revideret udgave af "De hvide busser 1941-45" - beretningen om
den største danske humanitære indsats i nyere tids historie. 17.500
fanger blev reddet hjem fra tyske KZ-lejre, fængsler og tugthuse.

Blandt dem var 10.000 danskere og nordmænd, der blev
transporteret hjem i danske rutebiler, der i sidste øjeblik var blevet

malet hvide.

Indsatsen er kendt som »den svenske Bernadotteaktion« og har i
eftertiden opnået mytens skær. Men initiativet var rent faktisk dansk.
Tusindvis af fanger blev transporteret hjem af chauffører og andre
frivillige, der satte livet på spil for at redde deres landsmænd ud af

Hitlers helvede.

Sammen med jødernes flugt over Øresund hører hjemførslen med De
Hvide Busser til besættelsestidens stjernestunder – en også i

europæisk sammenhæng helt enestående historie.

HANS SODE-MADSEN (f. 1942) var som cand.mag. i historie
seniorforsker ved Rigsarkivet. Foruden flere bidrag om de danske

jøder i Theresienstadt, senest i "I Hitler-Tysklands skygge". Dramaet
om de danske jøder 1933-45 (2003), har han bl.a. skrevet artikler til
Gads to besættelsestidsleksika, "Dansk besættelsestid 1940-1945"
(2002) og "Hvem var hvem 1940-1945" (2005). For Folketingets
Magtudredning bidrog han 2002 med "Farlig ungdom. Samfundet,

ungdommen og Ungdomskommissionen 1945-70".
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