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forsøger at klare sig gennem landbrugskrisen. Gården brænder, og de voksne børn ser sig nødsaget til at søge
væk fra fattigdommen. En af dem, Iben, ender i København, hvor hun træffer en musiker, Tobias, som hun

bliver kæreste med. Som sangerinde i hans kvartet føler hun, at hendes drøm om en meningsfuld tilværelse er
gået i opfyldelse. De får datteren, Rosanna, som Iben imidlertid føler, står i vejen for hendes musikkarriere.
Derfor skal Rosanna bo hos bedsteforældrene, indtil hun bliver lidt ældre. Ibens ugifte søster på gården

knytter sig stærkt til Rosanna, og da Iben vil hente hende, nægter søsteren at give hende fra sig. Hun ophidser
familien mod Iben, og efterhånden er alle enige om, ”at Rosanna ikke skal ind på stenbroen til et liv blandt
ludere og alfonser.” Vanskelighederne er dog ikke slut. 2. verdenskrigs mørklægningskrav og udgangsforbud
gør Iben og Tobias arbejdsløse. Uddrag af bogen ”Asta har truet med at springe i mosen med Rosanna, hvis vi
kom igen, for det var bedre for Rosanna end et liv hos os ovre i København. Der må være noget helt galt med
Asta. Men hvorfor gifter hun sig ikke og får sine egne børn, så hun ikke behøver at bortføre Rosanna? Og gad
vide, hvorfor Henriette pludselig kommer på banen og skriver brev. Ja, Kurt var her forleden. Han rullede sig
gevaldigt ud, så jeg bad ham om at forsvinde med det samme.” ”Hvad vil I gøre nu?” ”Vente. Der er ikke

andet for. Nu er Rosanna mandsopdækket. Vær sikker på det. Og truslen fra Asta med at ville springe i mosen
med Rosanna tager jeg faktisk alvorligt. Hun kan finde på hvad som helst. Jeg tror, der er noget helt galt med
hende. Hvorfor siger hun ellers sådan.” ”Det tror jeg faktisk, du har ret i. Men I kan jo hente Rosanna ved
politiets eller børneværnets hjælp. Som forældre har I retten på jeres side.” ”Ja, men det skal Rosanna ikke
udsættes for.” Om forfatteren Randi Faxøe Riisom er født i 1938 i København, bor i Odense og er uddannet
engelsk-tysk korrespondent og folkeskolelærer. Som pensionist startede hun på danskstudiet på Syddansk

Universitet, hvor hun i 2012 blev mag.art. i dansk og latinamerikansk litteratur i genren fantasy.

 

En fattig landbofamilie i 1930’erne forsøger at klare sig gennem
landbrugskrisen. Gården brænder, og de voksne børn ser sig nødsaget

til at søge væk fra fattigdommen. En af dem, Iben, ender i
København, hvor hun træffer en musiker, Tobias, som hun bliver
kæreste med. Som sangerinde i hans kvartet føler hun, at hendes
drøm om en meningsfuld tilværelse er gået i opfyldelse. De får

datteren, Rosanna, som Iben imidlertid føler, står i vejen for hendes



musikkarriere. Derfor skal Rosanna bo hos bedsteforældrene, indtil
hun bliver lidt ældre. Ibens ugifte søster på gården knytter sig stærkt
til Rosanna, og da Iben vil hente hende, nægter søsteren at give
hende fra sig. Hun ophidser familien mod Iben, og efterhånden er

alle enige om, ”at Rosanna ikke skal ind på stenbroen til et liv blandt
ludere og alfonser.” Vanskelighederne er dog ikke slut. 2.

verdenskrigs mørklægningskrav og udgangsforbud gør Iben og
Tobias arbejdsløse. Uddrag af bogen ”Asta har truet med at springe i
mosen med Rosanna, hvis vi kom igen, for det var bedre for Rosanna
end et liv hos os ovre i København. Der må være noget helt galt med
Asta. Men hvorfor gifter hun sig ikke og får sine egne børn, så hun
ikke behøver at bortføre Rosanna? Og gad vide, hvorfor Henriette

pludselig kommer på banen og skriver brev. Ja, Kurt var her
forleden. Han rullede sig gevaldigt ud, så jeg bad ham om at

forsvinde med det samme.” ”Hvad vil I gøre nu?” ”Vente. Der er
ikke andet for. Nu er Rosanna mandsopdækket. Vær sikker på det.
Og truslen fra Asta med at ville springe i mosen med Rosanna tager
jeg faktisk alvorligt. Hun kan finde på hvad som helst. Jeg tror, der
er noget helt galt med hende. Hvorfor siger hun ellers sådan.” ”Det
tror jeg faktisk, du har ret i. Men I kan jo hente Rosanna ved politiets
eller børneværnets hjælp. Som forældre har I retten på jeres side.”
”Ja, men det skal Rosanna ikke udsættes for.” Om forfatteren Randi

Faxøe Riisom er født i 1938 i København, bor i Odense og er
uddannet engelsk-tysk korrespondent og folkeskolelærer. Som
pensionist startede hun på danskstudiet på Syddansk Universitet,

hvor hun i 2012 blev mag.art. i dansk og latinamerikansk litteratur i
genren fantasy.
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