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Året er 1944.
I KZ-lejre spredt over hele Tyskland sidder fanger og håber på hjælp. Hver dag er en kamp for overlevelse.
Det er et møde med hårdt arbejde, kulde og ekstrem varme, underernæring og sygdomme. Fra december 1944
indtil befrielsen i maj 1945 lykkes det at bringe ca. 7.000 danske og norske fanger hjem til Skandinavien.
Denne hjælpeaktion er bedst kendt som Bernadotte-aktionen eller De Hvide Busser. De 8 noveller beskæftiger
sig med emner som medborgerskab og kærlighed, opofrelse og kampen for overlevelse. Hvem skal med, hvem
skal blive tilbage og hvem får de nødtørftige rationer mad? Hvad ville du have gjort? Kunne du have gjort det
samme? Læs de ærlige og vedkommende historier, der alle vandt en skrivekonkurrence med temaet De Hvide
Busser. Denne novellesamling er blevet til i samarbejde med Nationalmuseet, Movellas, forfatter Knud Romer
og selvudgivelsesplatformen BoD.
Historierne er alle fiktive fortællinger.
3. Foroffentlig buskørsel se køreplan på www.

De hvide busser er betegnelsen på en redningsaktion, som under ledelse af den svenske greve Folke
Bernadotte i slutfasen af 2. 16. Hør den spændende historie om lejren der i en kort periode før den 5. Den
første busrute i Danmark åbnedes imellem Nykybing F. Unitas Rejser er Rejser for Grupper, Skoler,
Studieture, Sognerejser og Kulturrejser. Kontakt Nellemann ☎ 46755124 BAG, Berea Agricultural Group. 16.
Fuglsang, der siden flyttede til København og åbnede de første bybusruter i Hovedstaden. Denne segregation
var politisk bestemt, og … Se en detaljeret liste med alle veteranbusserne, som Danmarks Busmuseum har i
sin varetægt, samt hvilke busser der kan lejes ud til forskellige formål Hjemmesiden bruger cookies Cookies
er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores
hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. De hvide busser er betegnelsen på en
redningsaktion, som under ledelse af den svenske greve Folke Bernadotte i slutfasen af 2. midttrafik. 3. maj
kl. Jeg startede til søs i 1950 som hovmestermath (opvasker) i DFDS’s Oslobåd, Kronprins Olav, og i tiåret
inden jeg begyndte min navigatøruddannelse, sejlede jeg i adskillige danske rederier. Vesterled ligger ca.
Foroffentlig buskørsel se køreplan på www.

