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Søren Kams erindringer John T. Lauridsen Hent PDF Den 23. marts 2015 døde Danmarks mest eftersøgte
krigsforbryder, nazist og tidligere SS-officer Søren Kam. Inden da havde han overleveret sine erindringer via

en mellemmand til Forskningschef ved Det kongelige bibliotek John T. Lauridsen og historiker Mikkel
Kirkebæk, som her udgiver erindringerne i kommenteret udgave.

For de fleste danskere vil navnet "Kam" klinge velkendt. Gennem mere end 60 år har danske medier
beskæftiget sig indgående med denne mand og hans gerninger. Som ganske ung meldte Søren Kam sig
frivilligt til Waffen-SS og kæmpede krigen igennem på nogle af de hårde fronter – fra den succesfulde

indmarch i Sovjet 1941 til de desperate afværgekampe i Det Tredje Riges ruiner i 1945. Ved krigens slutning
var Kam højt dekoreret, men også på flugt fra et mord begået i Danmark på redaktør Carl Clemmensen i

august 1943.

I mange år var Kam som sunket i jorden, men 30 år efter krigen blev hans opholdssted i Tyskland kendt, og
fra da af startede en af de længste og mest medieomtalte udleveringssager i Danmarkshistorien. På grund af
frygten for at blive udleveret, har Kam ikke ønsket at tale med udenforstående om sine handlinger under

krigen og tiden i Tyskland efter krigen. Kam har skrevet en beretning om alle disse år, der først måtte udgives
efter hans død. Den foreligger hermed som en kommenteret kildeudgivelse, med forord og noter af

forskningschef på Det Kongelige Bibliotek John T. Lauridsen (forfatter til bl.a. Besættelsestiden i billeder) og
historiker Mikkel Kirkebæk (forfatter til bl.a. Schalburg – en patriotisk landsforræder).
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