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Kære onkel Hitler Henrik Eberle Hent PDF Til vores ærede Fører! Vores lille Rita vil gerne hilse Føreren med
et Heil! Derfor tillader vi os at sende et billede af hende, hvor hun løfter hånden til den tyske hilsen. Hun er
10 måneder og den yngste af fem søskende. Når man viser hende et billede af onkel Hitler, siger hun straks
Heil! En stor kasse med papirer blev for nylig fundet i KGB’s arkiver i Moskva. Den indeholdt en stor

samling af hidtil ukendte breve adresseret til Adolf Hitler fra det tyske folk. Helt frem til undergangen i 1945
modtog Hitler tusindvis af breve og gaver fra et forblændet folk i kollektiv ekstase. Den tyske historiker

Henrik Eberle har skrevet bogen Kære onkel Hitler og udvalgt brevene, der giver et unikt indblik i, hvordan
det tyske folk tænkte, og hvordan de tilbad Hitler som en faderfigur eller som den nye Messias. Men brevene

viser også, at nogle mistede tiltroen til deres Førers kurs og i personlige skrivelser tryglede Hitler om at
komme til fornuft og redde riget. Kære onkel Hitler er et mentalitetsdokument om den almindelige borger i
Nazityskland. Ud over de meget personlige breve til Hitler indeholder samlingen også mere officielle breve

fra politikere og kulturpersonligheder – som eksempelvis danske Martin Andersen Nexø, der i 1936
appellerer for amnesti for bl.a. politiske fanger samt afskaffelse af kz-lejrene.
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