
    
    

 
 

        
     

                  
             

 
            

     
            
                

         
 

            
     

                 
                

               
  

 
         
     

                 
          

 
      

   
                  

                   
 

             
     

                  
                

 
            

     
                
                  

    
 

          
     

               
              

        
 

          
     

                    
              

     
 

           
      

                 
                

                
     

 
 

2. verdenskrig - romaner 
(opdateret d. 28/4 2020) 

Brun sne af Martin Amis 
Tiderne Skifter, 2015. 356 sider 
Auschwitz 1942. To ledende nazister og en jøde lever på hver deres måde i helvede på jord, og 
fortæller om vanvid, manglende menneskelighed og mørk kærlighed midt i den ufortyndede ondskab. 

Violinen fra Auschwitz af Maria Àngels Anglada 
Turbine, 2016. - 131 sider 
Den jødiske instrumentmager Daniel fra Krakow interneres under 2.verdenskrig i Dreiflüsselejren, en 
lille kz-lejr ved Passau. Han bliver udtaget til at bygge en violin, da lejrkommandanten opdager hans 
evner og undgår således den visse død i Auschwitz. 

Jeg hedder ikke Miriam af Majgull Axelsson (også på eReolen) 
Klim, 2015. - 436 sider 
På sin 85-års fødselsdag bestemmer Miriam sig for at fortælle sandheden om sin sande identitet til sit 
barnebarn. Hun lever en tryg tilværelse som husmor i den lille svenske by Nässjö, men fortiden 
gemmer på en grum historie om dengang hun var romapigen Malika, der blev sendt til 
koncentrationslejren Ravensbrück. 

Tyvenes by af David Benioff 
Politiken, 2008. - 283 sider 
17-årige Lev og soldaten Kolja står til dødsstraf under Leningrads belejring. De får dog en chance, hvis 
de kan skaffe et dusin æg til en oberstdatters bryllupskage. 

Natlig færd af Emmanuel Bove (eReolen) 
Chataigne, 2019 
Under 2. verdenskrig lykkes det en gruppe franske krigsfanger at flygte fra en tysk lejr. I forsøget på 
at nå helskindede hjem til Frankrig, går de kun om natten. Om dagen forsøger de at holde sig skjult. 

Drengen i den stribede pyjamas af John Boyne (også på eReolen) 
Carlsen, 2016. - 334 sider 
9-årige Bruno flytter med familien fra Berlin til et sted han kalder for "Afsides", hvor der ligger en 
indhegnet lejr. Bruno er meget ensom, indtil han møder Shmuel fra den anden side af hegnet. 

De bortførte piger af Mary Lynn Bracht (også på eReolen) 
Gad, 2018. - 350 sider 
Koreanske Hana bliver bortført af en japansk soldat under 2. verdenskrig og sendt til et militærbordel. 
Lillesøster Emi undslipper, men bliver offer på anden vis. I 2011 forsøger hun at finde Hana og forsone 
sig med deres skæbner. 

Stemte s'er af Keld Conradsen (også på eReolen) 
Modtryk, 2009. - 198 sider 
Fortælleren vender tilbage til barndomsbyen til sin mors begravelse. Hun var tysk flygtning fra 2. 
verdenskrig, og sønnen forstod hende aldrig helt. Ved læsning af hendes dagbøger åbner hendes 
verden og en forsinket forståelse sig for ham. 

To brødre af Ben Elton (også på eReolen) 
Turbulenz, 2014. - 609 sider 
To drenge, en arier og en jøde, fødes som brødre på den samme dag i Berlin. I begyndelsen har deres 
oprindelse ingen betydning, men efterhånden som den politiske agenda ændrer sig, bliver de tvunget 
til en række fatale beslutninger. 

Alene i Berlin af Hans Fallada (også på eReolen) 
People's Press, 2012. - 682 sider 
Ægteparret Quangel fra Berlin mister deres søn i 2. verdenskrig, og det gør dem kritiske over for 
nazismen. De begynder at distribuere postkort imod regimet og krigen. Inden længe bliver de jaget af 
Gestapo, og det bliver hurtigt kattens leg med musen. Romanen er baseret på virkelige hændelser og 
udkom første gang i 1947. 



           
      

                  
               

        
 

               
     

              
                

          
 

            
     

               
                

                
       

 
         

       
             

               
      

 
     

   
                 

       
 

          
     

              
              

 
      

          
              

            
 

         
     

                
            

 
           

      
                   

                
        

 
         

      
                  

                  
 

      
       
               

                 
          

 
 

Den yderste grænse af Kjartan Fløgstad (også på eReolen) 
Tiderne Skifter, 2011. - 414 sider 
To unge tyske jurister vælger tidligt i 1930'erne at bekende sig til nazismen og deltager som officerer i 
okkupationen af Norge. Efter krigen glider de uden skyldfølelse ind i rollen som gode samfundsstøtter, 
men så krydser en ung nordmand deres veje. 

Hotellet på hjørnet af bitter og sød af Jamie Ford (også på eReolen) 
Bazar, 2011. - 346 sider 
Den kinesisk-amerikanske dreng Henry mister kontakten til sin allerbedste veninde Keiku, da hun som 
andre japanere i USA bliver tvangsinterneret i 1942. Fyrre år senere finder han nogle effekter fra 
fortiden og vender i erindringen tilbage til dengang i Seattle. 

Alt hvad jeg er af Anna Funder (også på eReolen) 
Gyldendal, 2012. - 396 sider 
Dora Fabian er en ledende skikkelse blandt uafhængige, jødiske socialister i Tyskland først i 1930'erne. 
Sammen med kusinen Ruth og Ruths mand, journalisten Hans Wesemann, jages de ud af landet efter 
Rigsdagsbranden i 1933. De fortsætter kampen mod nazismen fra eksilet i London, men her ved de 
aldrig hvem der er ven eller fjende. 

Kinderzimmer af Valentine Goby (også på eReolen) 
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 233 sider 
Mila, en ung gravid modstandskvinde, deporteres til koncentrationslejren Ravensbrück. Mila gør alt for 
at skjule sin graviditet, men til sidst stifter også hun bekendtskab med lejrens Kinderzimmer, stedet 
hvor alle de nyfødte børn ender. 

Tirsdagsbrevene af Hélène Grémillon (eReolen) 
People'sPress, 2019 
Roman, dels fra nutidens Frankrig, dels fra 2. verdenskrig om en hemmelig historie, der viser sig af 
stor betydning for bogens unge kvindelige fortæller. 

Da Josef Mengele forsvandt af Oliveir Guez 
Bobo, 2018. - 236 sider 
Historien om den berygtede nazilæge, Josef Mengele (1911-1979), som aldrig blev stillet for en 
dommer efter sine ugerninger under 2. verdenskrig, og som undgik fangenskab, retssag og fængsel. 

Vejen til Warszawa af Lotte Hammer 
HarperCollins, 2020. - 315 sider (Venner og fjender; 1) 
Bondedrengen Peter vanrøgtes og skriver til Hitler, da han ønsker at være Hitlerjugend. Herefter 
ændres Peters liv, da to officerer dukker op og opfylder hans ønske. 

Nattergalen af Kristin Hannah (også på eReolen) 
Cicero, 2016. - 451 sider 
Nazisternes besættelse ændrer livet for de to franske søstre Isabelle og Viviane. På hver deres måde 
må de klare livet, men de redder også begge livet for andre. 

Lykkebarn med far af Christoph Hein (også på eReolen) 
Gyldendal, 2018. - 488 sider 
Konstantin har hele sit liv kæmpet for at gøre sig fri af sin fortid, hvor faderen er dømt nazistisk 
krigsforbryder, men hverken navneskifte eller en tur i fremmedlegionen har gjort ham helt fri. Hans liv 
spejler sig i 60 år af Tysklands historie. 

Skjul af Egon Hostovský (også på eReolen) 
Silkefyret, 2019. - 135 sider 
En tjekkisk ingeniør rejser til Paris i 1939, men da tyskerne invaderer Frankrig, bliver han nødt til at 
gemme sig i en mørk og fugtig kælder. Her skriver han i hemmelighed breve til sin hustru Hanicka. 

De heldige af Georgia Hunter 
Hr. Ferdinand, 2019. - 472 sider 
504 00 *a Historien om den velhavende polsk-jødiske familie Kurc, der brutalt skilles fra hinanden 
under den tyske invasion af Polen i 1939. Under store lidelser kæmper de sig hver især gennem 
krigsårene. Er det overhovedet muligt at overleve holocaust som jøde? 



         
     

                 
                 

 
    

 
           

     
                

              
 

           
      
            
               
               

 
 

         
      

            
               
 

 
          

     
            

            
                

      
 

          
     

                
               

     
 

         
     

                
            

    
 

           
     

                
             
       

 
         

     
                 
              

             
 

          
       

              
                 

 
 
  

Signe af Lars Johansson (også på eReolen) 
Gyldendal, 2007. - 599 sider 
I 1940'erne møder danske Signe Gondrup sit livs kærlighed. Han er tysker og bliver i 1945 stemplet 
som krigsforbryder. Samme skæbne venter Signe, da hun - gravid efter en voldtægt - vender hjem til 
Danmark. 
Samhørende: Signe; Signes hjemkomst 

Komedie i mol af Hans Keilson (også på eReolen) 
Klim, 2012. - 127 sider 
Et ungt hollandsk ægtepar skjuler under 2. verdenskrig en jødisk flygtning, og det ændrer deres liv 
markant, især efter at jøden bliver syg og dør. Udgivet første gang i 1947. 

Blomstrende syrener af Martha Hall Kelly (også på eReolen) 
Hr. Ferdinand, 2018. - 514 sider 
Tre kvinder oplever grusomme ting under 2. verdenskrig. I koncentrationslejren Ravensbrück bruger 
den tyske læge Herta raske kvinder som forsøgskaniner. Polske Kasia overlever operationen med ar på 
krop og sjæl. Carolines indsats i velgørende organisationer bringer nogle af "forsøgskaninerne" til USA i 
1950'erne. 

Jordemoderen af Katja Kettu (også på eReolen) 
People's Press, 2015. - 367 sider 
Finland 1944. Den laplandske jordemoder Vildøje forelsker sig hæmningsløst i den traumatiserede SS-
officer Johannes, men kan deres kærlighed og deres forstand overleve krigen? Og kan deres ufødte 
barn? 

Hvide rose af Erik Knoth (også på eReolen) 
Hovedland, 2010. - 343 sider 
Dokumentarisk roman om søskendeparret Hans og Sophie Scholl som uddeler flyveblade om 
Hitlerregimets snarlige undergang og uhyggelige overgreb. De er aktive i modstandsgruppen Hvide 
Rose ved universitetet i München. De pågribes og henrettes i 1943, hvor det nazistiske styre begynder 
at få alvorlige problemer ved Stalingrad. 

Vintermænd af Jesper Bugge Kold (også på eReolen) 
Turbine, 2014. - 400 sider 
En roman, der fortæller om to dygtige og veluddannede brødre fra Hamborg og deres skæbne under 
naziregimets vækst og sammenbrud. De to mænds samvittighed bliver gang på gang udfordret af det 
totalitære regimes krav om underkastelse. 

Mischling af Affinity Konar (også på eReolen) 
Gad, 2017. - 367 sider 
Tvillingerne Pearl og Stasha ankommer i 1944 til Auschwitz, hvor de sammen med en række andre 
tvillingepar udvælges til Josef Mengeles medicinske eksperimenter. Da lejren rømmes, er pigerne 
kommet væk fra hinanden. 

Øen og landet af Pëtr Kotov (også på eReolen) 
Hovedland, 2014. - 407 sider 
Maj 1945: Bornholm bliver "befriet" af russiske soldater og de to gode venner, soldaterne Sergej og 
Pavel, må både passe på efterretningstjenesten, alkohol, fortvivlelsen og kærligheden, mens der også 
tegnes et brutalt billede af Sovjetunionens historie. 

For fædrelandet af Jenni Linturi 
Turbine, 2014. - 210 sider 
Aldrende Antti er hårdt ramt af demens. Som frivillig i den finske afdeling af Waffen-SS, oplevede han 
frygtelige ting på østfronten. Sygdommen gør at disse oplevelser igen dukker frem fra fortrængningens 
mørke, og for længst afdøde kammerater blander sig umærkeligt med den levende familie. 

En retskaffen tysker af Charles McCain 
Lindhardt og Ringhof, 2010. - 445 sider 
Vi følger den unge søofficer Max Brekendorf fra hans første krigskommando over tjenesten som u-
bådskommandant indtil han i slutningen af krigen befinder sig langt fra havet berøvet de fleste af sine 
illusioner. 



         
     

              
                

       
 

           
      

               
      

 
          

   
                 

               
     

 
         

     
               

              
 

         
     

                 
      

 
           

     
               

                 
          

 
          

     
                  

        
 

         
     

               
          

 
       

     
               

               
       

 
            

      
                  

        
 

          
     

              
  

 
 
 
 
 

Et højere kald af Adam Makos 
Turbine, 2017. - 424 sider 
Et stærkt beskadiget amerikansk B-17-bombefly ført af piloten Charlie Brown forsøger at komme fra 
Tyskland til England i december 1943. Den tyske jagerpilot Franz Stigler har den på kornet, men 
vælger overraskende at eskortere den gennem luftværnsbatterierne. 

Tatovøren fra Auschwitz af Heather Morris (også på eReolen) 
Aronsen, 2019. - 261 sider 
Roman baseret på virkelige hændelser om den jødiske Lale Sokolov, der arbejdede med at tatovere 
numrene på koncentrationslejrfangernes arme i Auschwitz. 

Shanghai - i lyst og nød af Arabella Neuhaus (eReolen) 
Historia, 2019 
I 1939 ankommer det nygifte par Kamma og Doron Neuhaus til Shanghai, fordi Doron skal arbejde for 
Store Nordiske Telegrafselskab. Men parret må kæmpe for at tilpasse sig i det kriminelle Shanghai, 
som er besat af japanerne. 

Dødszoner af Simon Pasternak (også på eReolen) 
Gyldendal, 2013. - 335 sider 
Heinrich skal som kriminalbetjent forsøge at fange en morder, der har dræbt en SS-general på 
Østfronten i sommeren 1943. Hans menneskelighed sættes på store prøver i samarbejdet med SS. 

Over mørke vande af Robert Radcliffe 
Klim, 2007. - 348 sider 
Krigshistorisk roman, hvor den unge officer Micael Villiers er ombord på HMS Daisy i 1942, da den 
bliver deltager i slaget om Atlanten. 

Sarahs nøgle af Tatiana de Rosnay (også på eReolen) 
Bazar, 2008. - 343 sider 
I 1942 deporterede det franske politi tusindvis af jøder, bl.a. den 10-årige Sarah, der mirakuløst 
overlevede. Men med en uendelig stor sorg. I 2002 leder journalisten Julia historien frem og bliver så 
grebet af den, at hun må følge den til ende. 

28 dage af David Safier (også på eReolen) 
Bazar, 2014. - 427 sider 
16-årige Mira lever i ghettoen i Warszawa, og da ghettoen skal ryddes, beslutter hun sig at melde sig 
til modstandsbevægelsen. En kamp, som varer 28 dage. 

De fattige i Lodz af Steve Sem-Sandberg 
Gyldendal, 2011. - 659 sider 
Ældstejøden Rumkowski forvalter på nazisternes vegne ghettoen i den polske by Lodz, der på sit 
højeste har 200.000 indbyggere, der gradvist bliver deporteret og myrdet. 

Max, tilsyneladende af Nathalie Skowronek 
Arvids, 2014. - 175 sider 
Med udgangspunkt i morfaderens tatovering fra Auschwitz, forsøger hans barnebarn at få indblik i sin 
jødiske families historie. Det er en historie der rummer på mange hårde skæbner, med jødeforfølgelse 
og koncentrationslejre, men også kærlighed og sammenhold. 

Under en blodrød himmel af Mark Sullivan (også på eReolen) 
Memoris, 2019. - 509 sider 
Biografisk roman om den 17-årige Pino, som i 1944 hjælper jøder med at flygte fra Italien til Schweiz, 
og som derefter bliver spion for de allierede. 

Dambusters: historien om Operation Chastise, 1943 af Michael Tamelander 
Schønberg, 2010. - 305 sider 
Roman om englændernes bomberaid mod den tyske industri i maj 1943 under oberstløjtnant Guy 
Gibsons ledelse. 



            
     

               
                

    
 

            
      

                 
 

         
     

                  
                   
           

 
         

      
               

                    
   

 
          

     
              

             
            

             
              

                   
   

 
 

I fremmed uniform af Anders C. Thomsen (også på eReolen) 
Olga, 2018. - 319 sider 
Krigsroman, som følger en 17-årig gymnasieelev fra Esbjerg som lader sig hverve til den engelske 
hærs kamp mod nazisterne under 2. verdenskrig. Senere deltager han også i Koreakrigen og får succes 
i sit civile liv. 

Indtil vanvid, indtil døden af Kirsten Thorup (også på eReolen) 
Gyldendal, 2020. - 424 sider 
I efteråret 1942 rejser Harriet fra Danmark til München efter at have mistet sin ægtemand i krigen. 

Latteren og døden af Pieter Webeling 
Turbine, 2015. - 294 sider 
I 1944 bliver den kendte jødiske komiker Ernst Hofman deporteret til en kz-lejr i Polen. På rejsen til 
lejren møder han en kvinde, der er på vej til samme lejr. Humoren og tanken om kvinden er hans 
eneste værn mod grusomhederne. Men er det nok for at overleve? 

Pigen fra den franske skole af Jacob Weinreich 
Politiken, 2020. - 364 sider 
21. marts 1945 gennemfører RAF et angreb på Shellhuset i København. Bogens handling foregår i 
tiden op til, under og efter angrebet. Vi følger flere personer, der på hver sin måde er involveret i eller 
påvirkes af hændelsen. 

Natten, daggry, dagen af Elie Wiesel 
Rosinante, 2012. - 297 sider 
Natten: Selvbiografisk roman om nobelpristagerens oplevelser i 1944 og 1945, da han som 15-årig 
jøde i Sighet i Transsylvanien sammen med sin familie blev deporteret til koncentrationslejren 
Birkenau, senere til Auschwitz og sidst Buchenwald. Daggry: Selvbiografisk præget skildring af 
forfatterens spørgsmål til sin samvittighed, natten før han som medlem af en terroristisk 
modstandsgruppe i Palæstina skal henrette et gidsel. Dagen: En mand bruger et hospitalsophold efter 
en trafikulykke i New York til at erkende sin skam og skyldfølelse over for de mennesker, der ikke som 
han overlevede koncentrationslejren. 


