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Skæbner – Berlin 1945, Det Tredje Riges undergang Andreas Skydt Jacobsen Hent PDF Fire vidt forskellige
danske mænd befinder sig i den samme uholdbare situation. Vi skriver Berlin, foråret 1945. Og de bærer SS-
uniform. Den røde hær trænger gade efter gade ind i ruinbyen. Det tredje riges dage er talte, og danskerne må
gøre op med sig selv, om den tabte sag, de kæmper for, nogensinde var værd at dø for. Alle er de der frivilligt,

men kun den unge, naive og tenderende debile Finn tager den nazistiske propaganda for gode varer.
Impulsive Gerhard så blot en vej væk fra den københavnske stenbro. Landmandsdrengen K.K. frygtede, hvad

bolsjevismen ville gøre ved de traditionelle danske værdier, han sætter så højt, og den midaldrende
karrieresoldat Helge kom i trøjen i en tid, hvor tyskerne stadig blev betragtet som Danmarks venner. Men
intet af det betyder noget nu. Døden nærmer sig fra alle sider, og hvis de vil ændre noget i deres liv, må de
først kæmpe for overhovedet at bevare det. Uddrag af bogen: Gerhard går forrest, viser en vej, han ikke aner,
hvor ender. Finn følger tavst de brede skuldre, er for skræmt til at foretage sig andet. De når trappen, Gerhard

sparker frustreret til den flydende hjelm på gulvet. Den flyver af sted, mens en eksplosion detonerer
skræmmende højt ude i en nærliggende gade. Smadret glas klirrer til jorden derude. ”Fandens til sag.” ”Ja,
fandens til sag,” skynder Finn sig at pibe. De trasker videre i raskt tempo, stadig Gerhard forrest, ingen tid til
udenomssnak. Der er højt til loftet, lokalerne er enorme, de to danske mænd er mindre end nogensinde. To
timeglas af kød og blod, desperate i deres søgen efter nok et sandkorn. Om forfatteren: Andreas Skydt

Jacobsen (f. 1976) er skolepædagog i København, hvor han bor med sin kæreste og deres datter. Skæbner,
hans litterære debut, er kommet til verden, efter han mødte en dansk veteran, der kæmpede på tyskernes side

under 2. verdenskrig.

 

Fire vidt forskellige danske mænd befinder sig i den samme
uholdbare situation. Vi skriver Berlin, foråret 1945. Og de bærer SS-
uniform. Den røde hær trænger gade efter gade ind i ruinbyen. Det
tredje riges dage er talte, og danskerne må gøre op med sig selv, om
den tabte sag, de kæmper for, nogensinde var værd at dø for. Alle er
de der frivilligt, men kun den unge, naive og tenderende debile Finn
tager den nazistiske propaganda for gode varer. Impulsive Gerhard så



blot en vej væk fra den københavnske stenbro. Landmandsdrengen
K.K. frygtede, hvad bolsjevismen ville gøre ved de traditionelle

danske værdier, han sætter så højt, og den midaldrende karrieresoldat
Helge kom i trøjen i en tid, hvor tyskerne stadig blev betragtet som
Danmarks venner. Men intet af det betyder noget nu. Døden nærmer
sig fra alle sider, og hvis de vil ændre noget i deres liv, må de først
kæmpe for overhovedet at bevare det. Uddrag af bogen: Gerhard går
forrest, viser en vej, han ikke aner, hvor ender. Finn følger tavst de
brede skuldre, er for skræmt til at foretage sig andet. De når trappen,
Gerhard sparker frustreret til den flydende hjelm på gulvet. Den

flyver af sted, mens en eksplosion detonerer skræmmende højt ude i
en nærliggende gade. Smadret glas klirrer til jorden derude.

”Fandens til sag.” ”Ja, fandens til sag,” skynder Finn sig at pibe. De
trasker videre i raskt tempo, stadig Gerhard forrest, ingen tid til

udenomssnak. Der er højt til loftet, lokalerne er enorme, de to danske
mænd er mindre end nogensinde. To timeglas af kød og blod,
desperate i deres søgen efter nok et sandkorn. Om forfatteren:

Andreas Skydt Jacobsen (f. 1976) er skolepædagog i København,
hvor han bor med sin kæreste og deres datter. Skæbner, hans litterære
debut, er kommet til verden, efter han mødte en dansk veteran, der

kæmpede på tyskernes side under 2. verdenskrig.
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