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Modstandskampens børn Andreas Fugl Thøgersen Hent PDF Modstandskampens børn fortæller den
dramatiske historie om en samling danske familier i krig, flettet sammen af stemmer fra to generationer.

Bogen handler om ni tapre unge mænd og kvinder, der traf et valg, da nazisterne besatte Danmark i 1940: De
gik til kamp, og betalte prisen. Otte af dem blev taget af tyskerne og deporteret til tugthuse eller

koncentrationslejre i Tyskland. En nåede at flygte til Sverige.

Bogen handler også om deres børn, om generationen efter, om ni mænd og kvinder, der voksede op i krigens
skygge og betalte en anden pris. Børn, hvis forældre nok var helte, men som også var traumatiserede af
krigen, både af selve modstandskampen og af det tyske fangenskab. En af konsekvenserne var, at selvom
familierne på overfladen var velfungerende og normale, så lå disharmonien og traumerne og lurede lige

nedenunder. Der var tabuer, som blev mødt med rungende tavshed eller pludselige uforklarlige raseriudbrud.

Modstandskampens børn tager afsæt i forældrenes breve, dagbøger og erindringer fra besættelsen, og i
interviews med og tekster fra deres døtre og sønner. Resultatet er en fortælling om krig og fred, om mod og
svigt, om traumer, der går i arv, og om de følger krigen fik for frihedskæmperne selv og ikke mindst for deres
børn, som voksede op med de ulykkelige konsekvenser af et valg, de ikke havde haft indflydelse på. Det er
samtidig en beretning om forståelse og tilgivelse, og om at komme overens med, hvem man er, og hvor man

kommer fra.

De ni voksne børn, der medvirker i bogen, er: Steen Klitgård Povlsen, Jytte Windel Kahr, Annette Holtze,
Lise Baastrup, Ester Christiansen, Kjeld Malthe-Bruun, Mariann de Lorenzi, Tonny Bartram og Ulla Lunn.

 

Modstandskampens børn fortæller den dramatiske historie om en
samling danske familier i krig, flettet sammen af stemmer fra to

generationer. Bogen handler om ni tapre unge mænd og kvinder, der
traf et valg, da nazisterne besatte Danmark i 1940: De gik til kamp,
og betalte prisen. Otte af dem blev taget af tyskerne og deporteret til
tugthuse eller koncentrationslejre i Tyskland. En nåede at flygte til

Sverige.

Bogen handler også om deres børn, om generationen efter, om ni
mænd og kvinder, der voksede op i krigens skygge og betalte en
anden pris. Børn, hvis forældre nok var helte, men som også var

traumatiserede af krigen, både af selve modstandskampen og af det
tyske fangenskab. En af konsekvenserne var, at selvom familierne på
overfladen var velfungerende og normale, så lå disharmonien og

traumerne og lurede lige nedenunder. Der var tabuer, som blev mødt
med rungende tavshed eller pludselige uforklarlige raseriudbrud.

Modstandskampens børn tager afsæt i forældrenes breve, dagbøger
og erindringer fra besættelsen, og i interviews med og tekster fra

deres døtre og sønner. Resultatet er en fortælling om krig og fred, om
mod og svigt, om traumer, der går i arv, og om de følger krigen fik

for frihedskæmperne selv og ikke mindst for deres børn, som



voksede op med de ulykkelige konsekvenser af et valg, de ikke
havde haft indflydelse på. Det er samtidig en beretning om forståelse
og tilgivelse, og om at komme overens med, hvem man er, og hvor

man kommer fra.

De ni voksne børn, der medvirker i bogen, er: Steen Klitgård
Povlsen, Jytte Windel Kahr, Annette Holtze, Lise Baastrup, Ester
Christiansen, Kjeld Malthe-Bruun, Mariann de Lorenzi, Tonny

Bartram og Ulla Lunn.
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