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Sygeplejeelev under besættelsen Blide von Hedemann Hent PDF Forlaget skriver: - Mange gange har jeg
mødt yngre mennesker, som har stillet mig

spørgsmålet »Hvordan var det egentlig med den besættelse af Danmark
i de 5 år? Hvordan oplevedes det, og hvad skete der for det

almindelige menneske? Var der rigtige krigstilstande med overfald,
plyndringer, flugt og tortur? Du, som har oplevet det, fortæl mig

om det!«

Blide von Hedemann (f. 1919) fortæller her på disse opfordringer
om sit eget liv og sin uddannelse til sygeplejerske i de for mange

danskere skæbnesvangre år 1940-1945.

Stilfærdigt og med megen humor beretter hun om læreårene i fyrrene,
som sygeplejersker i dag næppe kan genkende meget af, og

om det mere eller mindre påtvungne rolige liv under værnemagtens
åg.

Som forfatteren selv siger: En tilfældig persons oplevelser på godt
og ondt fra den tid.
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