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Jeg brød et løfte Dorthe Emilie R\u00f8ssell Hent PDF Dorthe Emilie Røssell var seks år, da anden

verdenskrig brød ud. Hendes far blev hurtigt en af nøglepersonerne i en københavnsk modstandsgruppe. I
familiens lejlighed på Østerbro holdt gruppen møder. Her gemte de våben og planlagde sabotageaktioner.

Eller skjulte jøder, der skulle over til Sverige. I flere år var lille Dorthe og hendes dukkevogn kurer for farens
modstandsgruppe, indtil faren og moren blev arresteret en lun Sct. Hansaften i 1944. Familie og venner er
samlet i familiens sommerhus i Hjortekær, da Gestapo - med Ib Birkedal Hansen i spidsen - vælter ind i

haven. Grædende spørger den lille pige, hvornår hun vil få sin far at se igen. Hvortil Birkedal svarer: Hvis han
ikke er kommet tilbage inden for en time, har jeg stillet ham op ad en mur og skudt ham.

 

Dorthe Emilie Røssell var seks år, da anden verdenskrig brød ud.
Hendes far blev hurtigt en af nøglepersonerne i en københavnsk
modstandsgruppe. I familiens lejlighed på Østerbro holdt gruppen
møder. Her gemte de våben og planlagde sabotageaktioner. Eller

skjulte jøder, der skulle over til Sverige. I flere år var lille Dorthe og
hendes dukkevogn kurer for farens modstandsgruppe, indtil faren og

moren blev arresteret en lun Sct. Hansaften i 1944. Familie og
venner er samlet i familiens sommerhus i Hjortekær, da Gestapo -
med Ib Birkedal Hansen i spidsen - vælter ind i haven. Grædende
spørger den lille pige, hvornår hun vil få sin far at se igen. Hvortil
Birkedal svarer: Hvis han ikke er kommet tilbage inden for en time,

har jeg stillet ham op ad en mur og skudt ham.
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