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dramatiske beretning skildrer modstandsmanden Aage Bertelsen sine oplevelser i forbindelse med de danske
jøders redning i 1943. Bogen er udkommet i mange oplag, er blevet oversat til en række sprog og er en

klassiker i litteraturen om jødeforfølgelsen og besættelsestiden i Danmark. Aage Bertelsen (1901-1980) var
en dansk modstandsmand, skoleleder, politiker og forfatter. Under besættelsen var han involveret i de danske
jøders flugt til Sverige, hvilket han beskrev i bogen Oktober 43 (1952). Aage Bertelsen var en fremtrædende

pacifist og stiftede i 1962 Fredspolitisk Folkeparti. I perioden 1947-69 var han rektor for Aarhus
Katedralskole. "Jeg har læst denne bog med oprigtig beundring, dyb bevægelse og taknemmelighed." - Albert
Einstein "Aage Bertelsen fortæller, hvordan rædslen ved at blive konfronteret med denne meningsløse og

umenneskelige forfølgelse af talløse, uskyldige lovlydige medborgere skabte en ny beslutning hos ham, hans
venner og medarbejdere... I virkeligheden var redningsarbejdet en opfordring til hele det danske folk om

samarbejde, og den aktive modstand, som allerede var begyndt med oprettelsen af mindre grupper, voksede
hurtigt og fik tilslutning fra endnu større dele af befolkningen." - Niels Bohr
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