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Edith Hahn overlevede Holocaust, ikke som de få, der kom levende fra kz-lejrenes dødsmaskineri, men i
indre eksil under falsk identitet - i hjertet af Det Tredje Rige.

Edith Hahn voksede op som datter af jødiske forældre i mellemkrigstidens Wien. Hun var barn i 1920´ernes
kosmopolitiske Wien og uddannede sig i jura i 1930´erne, hvor nazismens dystre skyer trak sig sammen frem
mod indlemmelsen af Østrig - Anschluss - i 1938. Edith blev i Wien sammen med sin mor og håbede på det
bedste, indtil den dag hun som arbejdsduelig blev tvangsudskrevet til tjeneste i Tyskland, først i landbruget,

siden på en fabrik.

På mirakuløs vis lykkedes det hende at gå under jorden inden de store jødedeportationer til dødslejrene i
Polen. Og da hun igen kom op til overfladen, var det under navnet Grete Vetter: arier, gift med en naziofficer,
bosat i Brandenburg nær Berlin. Naziofficerens hustru er et utroligt vidnesbyrd om en jødisk kvindes kamp
for at overleve. Som tvangsarbejder under umenneskelige forhold, siden i et desperat forsøg på at udfylde

rollen som arisk tysk husmor - og til sidst for igen at finde sig selv efter krigen.
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Edith Hahn overlevede Holocaust, ikke som de få, der kom levende
fra kz-lejrenes dødsmaskineri, men i indre eksil under falsk identitet

- i hjertet af Det Tredje Rige.

Edith Hahn voksede op som datter af jødiske forældre i
mellemkrigstidens Wien. Hun var barn i 1920´ernes kosmopolitiske
Wien og uddannede sig i jura i 1930´erne, hvor nazismens dystre

skyer trak sig sammen frem mod indlemmelsen af Østrig - Anschluss
- i 1938. Edith blev i Wien sammen med sin mor og håbede på det
bedste, indtil den dag hun som arbejdsduelig blev tvangsudskrevet til

tjeneste i Tyskland, først i landbruget, siden på en fabrik.

På mirakuløs vis lykkedes det hende at gå under jorden inden de
store jødedeportationer til dødslejrene i Polen. Og da hun igen kom
op til overfladen, var det under navnet Grete Vetter: arier, gift med
en naziofficer, bosat i Brandenburg nær Berlin. Naziofficerens hustru
er et utroligt vidnesbyrd om en jødisk kvindes kamp for at overleve.
Som tvangsarbejder under umenneskelige forhold, siden i et desperat
forsøg på at udfylde rollen som arisk tysk husmor - og til sidst for

igen at finde sig selv efter krigen.
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