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Lena Mukhinas dagbog Lena Mukhina Hent PDF Nazisternes belejring af Leningrad, det nuværende Skt.

Petersborg, begyndte den 8. september 1941 og varede næsten 900 dage. Lena Mukhina er 16 år gammel, da
hun i maj måned 1941 begynder at skrive dagbog om sine tanker og sine håb, sin dagligdag med

klassekammeraterne og sin frygt for at få dårlige karakterer. Men i september bliver historien en anden.
Nazisterne belejrer Leningrad, og den personlige fortællestil bliver til en grufuld beretning om kronisk sult,
fortvivlelse og død i den belejrede by. Lena Mukhinas dagbog er en øjenvidneberetning om den rædsel,
beboerne i byen måtte overleve – hvilket mange ikke gjorde. Dagbogen blev opdaget i statsarkivet i Skt.
Petersborg og er først for nylig blevet offentliggjort i Rusland – 70 år efter blokaden. Den giver et dag-for-

dag-billede af, hvordan livet – på randen af døden – var for menneskene i den by, der blev gjort til et
strategisk knudepunkt i nazisternes offensiv mod Sovjetunionen.

 

Nazisternes belejring af Leningrad, det nuværende Skt. Petersborg,
begyndte den 8. september 1941 og varede næsten 900 dage. Lena
Mukhina er 16 år gammel, da hun i maj måned 1941 begynder at
skrive dagbog om sine tanker og sine håb, sin dagligdag med

klassekammeraterne og sin frygt for at få dårlige karakterer. Men i
september bliver historien en anden. Nazisterne belejrer Leningrad,
og den personlige fortællestil bliver til en grufuld beretning om

kronisk sult, fortvivlelse og død i den belejrede by. Lena Mukhinas
dagbog er en øjenvidneberetning om den rædsel, beboerne i byen

måtte overleve – hvilket mange ikke gjorde. Dagbogen blev opdaget
i statsarkivet i Skt. Petersborg og er først for nylig blevet

offentliggjort i Rusland – 70 år efter blokaden. Den giver et dag-for-
dag-billede af, hvordan livet – på randen af døden – var for



menneskene i den by, der blev gjort til et strategisk knudepunkt i
nazisternes offensiv mod Sovjetunionen.
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