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mest loyale og trofast kæmpende på den tid. Der er mange årsager til, at selv modstandere af regimet i sidste
ende kæmper indædt sammen med hæren og nationalsocialisterne i de sidste dage af 1945 i forsvaret af

Tyskland. Egentlig et paradoks. Et forsvar der kostede mange mennesker livet - selvom alt håb for den tyske
nation på det tidspunkt var ude, blev der kæmpet til det sidste af mange hærenheder.

Jeg mødte Ræven i 1997 og fik lov til at lave 15 timers lydoptagelse med ham. Han fik frie tøjler til at
fortælle hvad der lå ham på sinde. Ræven er speciel ved, at han var ved Østfront ude ved de forreste linjer fra

1942 indtil han blev taget af russerne i 1945. Han sad efterfølgende 7½ år i russisk fangelejr.

Denne DVD indeholder 4 timers interview ud af de samlede 15 timer. Lydkvaliteten er ikke den bedste da
hvert interview blev lavet under interimistiske vilkår. Der var det med Ræven at hvert interview kunne for
den sags skyld være det sidste han ville deltage i. Dette skal ses som et historisk dokument uden at jeg tager

stilling for eller imod at han deltog på tysk side. Det er rå bånd uden nogen form for redigering.
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