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En vintersamtale med Elias Levin Erik Henriques Bing Hent PDF Forlaget skriver: Elias Levin (1906-2006)
var den fromme jøde og den evige optimist. Med en hukommelse og et fortælletalent af de sjældne. Hans
dagligdag som marskandiser forenede han med studierne af dansk jødisk historie. Når han ikke var i sin

forretning i Nyhavn, senere i Nørre Voldgade og de sidste år i Øster Farimagsgade, renoverede han gravsteder
på de mosaiske begravelsespladser i København eller registrerede jødiske navne på Landsarkivet. Hans

skæbne havde taget en dramatisk drejning, da nazisterne i oktober 1943 deporterede ham og 480 andre jøder
til kz-lejren Theresienstadt. Her blev han ´Krankenträger´, dvs. sygeportør og ligbærer og oplevede lejrens

grusomheder. Erik Henriques Bing havde i nogle vinterdage i 2002-03 denne samtale med ham på
plejehjemmet Meyers Minde bag Synagogen i Krystalgade.
Bogen udgives i anledning af 100-året for Elias Levins fødsel.

Tillæg/mindeord: Min sidste dag med Elias Levin af Erik Henriques Bing.
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