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barndomsår under besættelsen.

'Eftertid' tager sin begyndelse i efteråret 1944 mens far stadig er fængslet og senere kommer i kz-lejr. Mor
bliver løsladt september 1944, men er stadig under mistanke. Jeg beskriver, hvordan det var at været "gået
under jorden". Dagligdagen uden far og med en stærkt nervesvækket mor, fars hjemkomst, og kampen for at

få en hverdag op at stå. Skænderierne, fortielserne, retssagen mod Ib Birkedal og familiens opløsning.

'Eftertid' er en forsættelse af bogen 'Jeg brød et løfte' fra 2007, som blandt andet omhandler modstandskampe,
arrestationer og forhør hos Gestapo under besættelsen i 1940-1945.

Uddrag af bogen:
Det var nogle hårde og forfærdelige uger i sommerhuset. Vi var bange og usikre, for tænk nu, hvis vi alligevel

blev fundet, og måske kom i fængsel eller i værste fald henrettet.

Mine tanker kredsede sig denne jul omkring min far.
Kom han hjem eller kom han ikke hjem?

Havde han det godt?
Frøs han og fik han mad nok?

Til det sidste havde han håbet på, men ikke troet, at han ville slippe ud af helvedet i kz-lejren og vende hjem i
live. Men håbet var svundet mere og mere for hver dag, der gik i kz-lejren, jo mere syg og afkræftet han blev.

Dagligt oplevede han, at medfanger døde eller andre blev gennet ud fra barakkerne, for kynisk at blive
henrettet på appelpladsen, for øjnene af medfangerne.

Mor kunne jeg ikke vente nogen hjælp fra, hun havde efterhånden nok i sig selv. Hun lukkede sig mere og
mere ind i hendes eget ego, blev uligevægtig, samtidig med, at hendes nerver blev mere og mere flossede, af

at se på fars kamp for at overleve.
128 sider, illustreret.

Om forfatteren:
Dorthe Emilie Røssell, født 1934, opvokset i København. Pensioneret bankassistent. Forfatter, digter,

foredragsholder, billedkunstner. Har deltaget i skrivekurser på ASK og Testrup Højskoler. Deltaget i tegne-
/malekurser på Kunsthøjskolen på Ærø og Vestjyllands Højskole, samt hos private kunstnere.
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