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Før jeg siger farvel Tom Hermansen Hent PDF Forlaget skriver: Efter en mislykket sabotageaktion i Aabenraa
blev modstandsmanden Jørgen Kieler fanget af Gestapo, og med korte stop i Frøslevlejren og Neuengamme
blev han fragtet til den brutale kz-lejr Porta Westfalica. I modsætning til mange af sine venner, der bukkede

under i lejren, overlevede han med nød og næppe. I denne bog fortæller han for første gang om de
omkostninger, opholdet i lejren og modstandskampen som sådan siden har haft for hans professionelle og

personlige liv.

Efter krigen blev han mødt med tavshedens mur. Ingen havde lyst til at tale med ham om lidelserne og
forbrydelserne under krigen. Man ville glemme.

Men Jørgen Kieler, født 1919, vil ikke holde mund, dertil er historien for vigtig, og i denne række samtaler
med journalisten Tom Hermansen giver han sin utvetydige mening om besættelsen, værnemagere,

samarbejdspolitikken og danskernes trang til at stikke hovedet i busken. Men han fortæller også om venskab,
kærlighed, ære og pligt og sorgen ved at miste dem, man har kær.
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