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Mørketid - grotid: Erindringer Hanne Kaufmann Hent PDF 2. verdenskrig var en frygtelig tid for jøder som
Hanne Kaufmann, der to gange måtte flygte fra nazisterne. Men som den unge pige fandt ud af, så er det ofte
under de mørkeste tider af vores liv, at vi formår at vokse allermest som mennesker. "Mørketid – grotid" er

Hanne Kaufmanns egne erindringer om krigen og den indflydelse, de forfærdelige hændelser havde på hendes
liv. 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.
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