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Besættelsen udgjorde de et hemmeligt broderskab. Bortset fra ganske få, som på den ene eller den anden

måde har stukket hovederne frem, er de lige så anonyme som dengang anonymiteten var dødsens nødvendig.
Naboen, vennen, arbejdskammeraten, kollegaen, nevøen, niecen, ja måske selv kone og børn vidste ikke,
hvem de var. Og ved det ikke den dag i dag. Inden i sig smækkede de en skuffe i. Fem år af deres liv. For de
allerfleste den mest afgørende epoke i deres tilværelse. De unge år, hvor indtryk er førstegangs og stærke,

hvor idealer endnu er i behold, hvor verden fremstår sort/hvidt: sorte tysker, hvide allierede."

I 1980‘erne udtalte elleve modstandsmænd sig eksklusivt til Ninka om de mest definerende år af deres liv i
forbindelse med tv-serien "Modstand 1940-45" på TV2. Disse interviews er samlet i "Om lidt er de borte" –
og borte er de virkelig, men det arbejde, de udførte under krigen, vil aldrig blive glemt takket være denne

bog.

Den danske forfatter og journalist Anne Wolden-Ræthinge (1929-2016) – bedre kendt som Ninka – skrev i
mange år for Politiken og står i øvrigt bag en lang række interviewbøger og biografier af kendte mennesker

lige fra dronning Ingrid til Bille August. Anne Wolden-Ræthinge vandt Cavlingprisen i 1974.
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