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Efter krigen - før freden Ebbe Kløvedal Reich Hent PDF I 2004 holdt Ebbe Kløvedal Reich 12 Mands-Minde-
foredrag i Vartov. Foredragene er efterfølgende blevet til en bog om en personlig fortælling om de seneste 60
års Danmarkshistorie af en begavet og engageret iagttager, som tilhører den generation, der voksede op efter
besættelsen og trådte i karakter under ungdomsoprøret. I tolv kapitler følger vi forfatterens egen historie som
den slynger sig ind og ud af Danmarks og verdens historie. De små begivenheder spejler sig i de store og
fortæller en historie, som man måske troede, man kendte, men som aldrig har været fortalt på den måde før.

Bjørn Nørgaards lagdelte omslag illustrerer på sindrig vis de mange lag af erindring der skyder sig ind over
hinanden i Reichs bog. Hvert kapitel indledes desuden af en kollage som er inspireret af den tid kapitlet

handler om. Grafisk designer Malene Rauhe har lavet kollagerne.
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