Pressemeddelelse
Kærlighed kan overvinde (næsten) alt
De mødtes i Tyskland under 2. Verdenskrig. Hun var deporteret fra
Ukraine, han kom fra København for at arbejde. De forelskede sig,
flygtede til Danmark på falske papirer og lod kærligheden sejre på
trods af alle odds.
I 1942 blev ukrainske Dusja forvist til en arbejdslejr i Rostock, hvor hun mødte danske
Erik. Han kom til byen for at tage civilt arbejde for en dansk entreprenør. I april 1945
flygtede de midt i krigens inferno til Danmark, hvor de blev gift og siden fik to børn.
Efter 11 år i Danmark emigrerede familien til Sovjetunionen, hvor de boede fra 1956 til
begyndelsen af 1990’erne.
Trods den hårde begyndelse, daglig modgang og svære økonomiske kår var parrets
dør altid åben. Ægte social indignation og engagement kombineret med menigmands
kommunisme formede deres vej og tro på fremtiden. Deres søn Aksel V. Carlsen har
udvalgt passager fra deres dagbøger og erindringer og samlet dem til bogen Kærlighed
i krig og kaos. Han husker:

»Mine forældre havde oplevet umenneskelighed, svigt og vold, men rippede aldrig op
i det. Deres livssyn var båret af optimisme, et urokkeligt håb om en bedre verden og
en tro på medmenneskene. Især på de danskere og de sovjetborgere, de hver især var
vokset op iblandt«.

I 1990’erne vendte parret tilbage til Danmark, og engagerede sig i det kommunistiske
miljø herhjemme. Dusja er i dag 92 år og bor på plejehjem i Emdrup. Erik døde i 2004,
83 år gammel.
Kærlighed i krig og kaos er en hverdagsfortælling om kærlighed og hverdag i den store
historie; Dusja og Eriks liv og hverdag spejler den storpolitiske udvikling på godt og
ondt. Den henvender sig til alle, der interesserer sig for 2. Verdenskrig og den kolde krig.
Aksel V. Carlsen er ph.d. i historie og har skrevet flere bøger og artikler.
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