
Vanviddets logik: Familien Rachlin og andre
skæbner under Stalins regime

Hent bøger PDF

Ole Sohn

Vanviddets logik: Familien Rachlin og andre skæbner under Stalins regime Ole Sohn Hent PDF I
dokumentarbogen "Vanviddets logik" er forfatter og politiker Ole Sohn dykket ned i KGBs arkiver i forsøget

på at spore en række danske skæbner, der led noget så grueligt under Stanlins rædselsregime.

I bogen følger man blandt andet familien Rachlins rejse fra Litauen til Danmark. En rejse, der begyndte som
en deportationen, fordi familien drev forretning og herigennem blev betragtet som fjendtligt indstillede over
for den kommunistiske stat. Man hører også om den danske folketingspolitiker Arne Munch-Petersen, der
forsvandt i Moskva i 1937, og sømanden Claus Petersens anholdelse og tid i fængsel og fangelejre. For ej at
forglemme immigranten Peter Nielsen, der blev mistænkt for spionage alene på grund af sit danske efternavn.

Bogen giver et indblik i Stalintidens barske realiteter, imens Ole Sohns personlige beretning af de selvsamme
sibiriske landskaber, der har måtte lægge jord til så mange blodudgydelser, står tilbage som nutidens tavse

vidner.

"Den tidligere kommunist Ole Sohn fortsætter med denne bog sit prisværdige arbejde for at afdække Stalin-
tidens forbrydelser." -Vibke Sperling, Politiken

Ole Sohn (f. 1954) er en dansk forfatter og politiker. Ole Sohn har i sin politiske karriere været tilknyttet SiD,
DKP, Enhedslisten, SF og Folkebevægelsen mod EU. Sideløbende med sit politiske arbejde, har Ole Sohn
skrevet en lang række bøger. Blandet andet kan nævnes "Der var bud efter dem: Fire skæbneberetninger fra
30'ernes revolutionære miljø" (1994) "Her kommer fra dybet den mærke armé" (1995), "Gustav Munch-

Petersen og den spanske borgerskrig" (2007) og "Frihedens port" (2013).
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