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Listen her indeholder en række nyere biografier fra 2. verdenskrig.
Set fra Danmark
91.93
En verdenskrig kom på tværs: syv skæbner fra Anden Verdenskrig af Henrik Nørgaard
Information, 2013. - 287 sider
Beretninger om syv almindelige mennesker, hvis liv og skæbne blev fundamentalt ændret af 2.
Verdenskrig.
99.4 Enevoldsen Svend
Frihedens barske pris
Frihedsmuseets Venners Forlag, 2018. - 158 sider
Svend Enevoldsen (1905-1979) fortæller om sin tid i modstandsbevægelsen og om livet som fange i
tyskernes koncentrationslejre.
99.4 Fjelde, Jens
I skyggen af Jernkorset
Ekstra Bladet, 2003. - 173 sider
Helge Fjelde (1919-1967) meldte sig til Frikorps Danmark og kæmpede på østfronten, men også for
tyskerne i Danmark. Nu har hans søn skrevet historien om hans liv samt om hvordan det er at vokse
op i skyggen af det jernkors, som faderen fik for indsatsen på fronten.
99.4 Gielstrup, Jens
Man skal dø ung
Information, 2012. - 317 sider
Om den unge journalist og forfatter Jens Gielstrup (1917-1943), der som korrespondent fanges i
London under Blitzen og bliver Spitfire-pilot i Royal Air Force, men skydes ned under en mission i
1943.
99.4 Gravgaard Hanne
Krigsspøgelset
Ådalen, 2018. - 161 sider
Hanne Gravgaard (f. 1935) fortæller om sin barndom under besættelsestiden.
99.4 Guldbæk, Anton
Det må aldrig ske igen
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 196 sider
Politibetjenten Anton Guldbæks (1916-1989) erindringer fra otte måneders internering i tyske kz- og
krigsfangelejre, baseret på notater, som han tog i sin lommebog under fangenskabet.
99.4 Holm, Jenny
Kamæleonen: Jenny Holm - gestapoagent, nazijæger, mirakelkvinde
Haase, 2016. - 254 sider
Historien om Jenny Holm (f. 1916), stikker for Gestapo under 2. verdenskrig. Kvinden, der mod
krigens slutning skiftede side.
99.4 Jensen, Henning
Livet skal leves: Henning Jensen - en dansk kz-fanges erindringer
Frihedsmuseets Venner, 2015. - 93 sider
Modstandsmanden Henning Jensens (f. 1921) beretning om livet før, under og efter fangenskabet i
koncentrationslejren Neuengamme og udekommandoen Versen under den 2. verdenskrig.
99.4 Jensen, Oskar Thyge f. 1912-04-03
Krigssejler
Books on Demand, 2019. - 112 sider
Om Oscar Thyge Jensen (1912-1994), der under 2. verdenskrig var i allieret krigstjeneste som en del
af handelsflåden eller udeflåden som den også kaldes. Som krigssejler var det hans opgave at sejle
forsyninger til og fra de lande, der var i krig med Nazityskland.

99.4 Jessen, Jens Peter
Danskeren der ville dræbe Hitler
Gyldendal, 2012. - 236 sider
Jens Peter Jessen (1895-1944) vokser op i Tinglev i Sønderjylland og bliver politisk overbevist nazist.
Overbevisningen varer ikke ved og vendes til aktiv modstand: Jessen bliver hjernen bag Stauffenbergattentatet på Hitler i 1944, hvor det desværre ikke lykkes at dræbe Hitler.
99.4 Jørgensen, Johannes Stefan
Johs
Frihedsmuseets Venners Forlags Fond, 2015. - 172 sider
Om sabotøren Johannes Stefan Jørgensen der gik fra BOPA til Holger Danske og tog med alle midler
kampen op mod tyskerne.
99.4 Kam, Søren
Et liv uden fædreland
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 511 sider
Den danske nazist Søren Kam (1921-2015), der som ung meldte sig frivilligt til Waffen-SS, beretter
om et liv på flugt, først fra de allierede styrker, siden for at undslippe retsforfølgelse i Danmark for
mordet på BT-redaktør Carl Henrik Clemmensen.
99.4 Katznelson, Ib
Lad ham dø - 2-årig i Ravensbrück og Theresienstadt
Syddansk Universitetsforlag, 2017. - 273 sider
Under 2. verdenskrig blev Ib Katznelson (f. 1941) som to-årig deporteret sammen med sin mor. Først
til Ravensbrück og derpå til Theresienstadt. På baggrund af grundige kildestudier kan han nu fortælle
familiehistorien.
99.4 Kieler, Jørgen
Før jeg siger farvel
People's Press, 2013. - 249 sider
Om Jørgen Kieler (f. 1919), der som modstandsmand blev arresteret i 1944 og sendt til
koncentrationslejren Porta Westfalica. En status over krigens og efterkrigstidens personlige
omkostninger - men også om kærlighed og broderskab i modstandskampen.
99.4 Lauritsen, Charles Christian
Danskeren bag bomben
Berlingske Media i samarbejde med People's Press, 2013. - 279 sider
Om den danske fysiker Charles Christian Lauritsen fra Holstebro (1892-1968), der under 1.
verdenskrig stak af til USA, hvor han læste fysik. Under 2. verdenskrig bidrog han som fysiker til
krigsindsatsen, bl.a. arbejdede han på et atomprogram, hvor han var med til at udpege bombemål.
Efter krigen kæmpede han sammen med Niels Bohr for kontrol med atomenergi.
99.4 Knudsen, William S.
One dollar man
Storyhouse, 2019. - 430 sider
Historien om dansk-amerikaneren William S. Knudsen (1879-1948), der kæmpede sig op fra bunden af
det amerikanske samfund til ledende stillinger i bilindustrien, inden han blev sat i spidsen for den
amerikanske produktion af krigsudstyr under Anden Verdenskrig.
99.4 Kryssing, Christian Peter
Kryssing - Manden, der valgte forkert
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 528 sider
Biografien om Christian Peter Kryssing (1891-1976) bygger på breve til hans mor og hans søster, og
på materiale fra danske, tyske, britiske og amerikanske arkiver og beskriver Kryssings udvikling fra
ung løjtnant før 1. Verdenskrig, over 1930'ernes radikalisering til bitterhed over kapitulationen den 9.
april 1940, som fik ham til at træffe det paradoksale valg at gøre tjeneste i SS.
99.4 Mørkeberg, Ebba
Sygeplejerske i Det Tredje Rige
Politiken, 2009. - 510 sider
Historisk beretning om den frivillige danske sygeplejerske Ebba Mikkelsen (f. 1924), senere Mørkeberg,
der som datter af en dansk nazist meldte sig til Tysk Røde Kors under 2. verdenskrig og om hendes og
familiens historie før og efter krigen.

99.4 Nielsen, Poul
Kun et nummer: 18 måneder i KZ Sachsenhausen
Syddansk Universitetsforlag, 2015. - 111 sider
Personligt vidnesbyrd om forfatterens (f. 1925) 18 måneders fangenskab i koncentrationslejren
Sachsenhausen.
99.4 Nielsen, Svend Otto
John - frihedskæmper og charmør
Information, 2013. - 187 sider
Om Svend Otto Nielsen (f. 1908), der som frihedskæmper og modig sabotør i modstandsgruppen
Holger Danske, gik under navnet John. Den 9. december 1943 blev han taget til fange af Gestapo og
blev, hårdt såret og uden behandling, anbragt i Vestre Fængsel. Knapt 5 måneder senere blev han
henrettet i Ryvangen.
99.4 Olsen, Johannes Christian
Hvor peberet gror
Historia, 2018. - 550 sider
Om danske Johannes Christian Olsen (1905-1965), der var udsendt for bl.a. Det Østasiatiske
Kompagni i Sydøstasien. Her oplevede han, hvordan det var at være dansker under det britiske styre i
Sydøstasien både under 1930'ernes depression og under japansk husarrest i løbet af 2. verdenskrig.
99.4 Pedersen Nordahl
Min farfar, nazispionen
Mellemgaard, 2015. - 98 sider
På baggrund af materiale samlet af faren, skriver forfatteren om sin farfar Nordahl Pedersen (f. 1914),
der var spion for tyskerne før og under 2. verdenskrig, og som blev likvideret af modstandsbevægelsen
i februar 1945.
99.4 Petersen, Therese Severin
Fange af solens rige: Therese Severin Petersens tre år i japanske fangelejre
Jyllands-Posten, 2009. - 172 sider
Om danske Therese Severin Petersen (f. 1915), der voksede op som kolonist på Java i Indonesien, og
under 2. verdenskrig sad tre år i japansk fangenskab sammen med sine to børn.
99.4 Rasmussen, Ellef Henry
Troskab: dansk SS-frivillig E.H. Rasmussens erindringer 1940-45
Lindhardt og Ringhof, 2015. - 547 sider
Ellef Henry Rasmussen (f. 1922), der i 1940 meldte sig frivilligt til tysk tjeneste og lod sig indrullere i
Waffen-SS, beretter om sine krigsoplevelser fra invasionen af Sovjetunionen i 1941 frem til krigens
sidste dage i 1945 i Tyskland.
99.4 Sandemann Rasmussen, G.
På sporet: jeg gik mig over sø og land
Klim, 2003. - 246 sider
G. Sandemann Rasmussens (f. 1923) erindringer fra barndommen og skoletiden i Horsens til tiden som
sømand under 2. verdenskrig.
99.4 Sandø, Sunneva
Sunneva
People's Press, 2013. - 201 sider
Beretning om den færøskfødte, danske kvinde Sunneva Sandøs (1898-1981) indsats i det parisiske
modstandsmiljø under 2. verdenskrig og hendes tid i koncentrationslejren Ravensbrück, hvortil hun
blev deporteret i oktober 1944.
99.4 Schmidt, Wulf
Tate: en dansk-tysk dobbeltagent under Anden Verdenskrig
Nyt Nordisk Forlag, 2011. - 305 sider
Wulf Schmidt (1911-1992) fra Aabenraa blev i 1940, som tysk spion, kastet ned over England, hvor
han straks blev arresteret og senere hyret af MI5 som dobbeltagent med kodenavnet Tate. Han blev en
af de længst fungerende engelske dobbeltagenter.

99.4 Sneum Thomas
Bag fjendens linjer: Thomas Sneum - dansk mesterspion under anden verdenskrig
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 365 sider
Thomas Sneum (f. 1917) var dansk flyveofficer og spion for englænderne under Anden Verdenskrig.
Englands efterretningstjeneste anså ham for at være blandt de vigtigste spioner under krigen, alligevel
mødte han stærk mistro fra det hjemlige politi og i efterretningskredse.
99.4 Thing, Børge
Sabotøren: min fars historie
Nemos Bibliotek, 2011. - 384 sider
Historikeren Morten Thing har skrevet en biografi om sin far Børge Thing (1917-1971), der som leder
af sabotagegruppen BOPA var en af hovedskikkelserne i den danske modstandsbevægelse under
besættelsen.
99.4 Venge, Børge
Selv stjernerne frøs: Børge Venge - en skæbnefortælling
Ådalen, 2014. - 345 sider
Med udgangspunkt i Børge Venges (1918-2012) egen fortælling og den "mindebog", som han tegnede
og skrev under opholdet, fortælles om den nygifte fotograf, der uden at have noget med
modstandsbevægelsen at gøre, endte i den tyske koncentrationslejr Sachsenhausen for antitysk
virksomhed.
99.4 Wind, Eddy de
Endestation Auschwitz: en overlevendes beretning
Klim, 2019. - 257 sider
Lægen Eddy de Winds (1916-1987) beretning fra sit ophold i koncentrationslejren Auschwitz, hvor han
bliver adskilt fra sin kæreste Friedel og havner i barak 9 som sygehjælper.
Set fra resten af verden
91.93
Feltherrer: Montgomery, Patton og Rommel i krig af Terry Brighton
Thaning & Appel, 2010. - 432 sider
Sammenlignende portrætter af den 2. verdenskrigs mest markante generaler: Englands Bernard
Montgomery (1887-1976), USA's George S. Patton (1885-1945) og Tysklands Erwin Rommel (18911944).
99.4 Babilinska, Gertruda
Gertrudas ed
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2011. - 311 sider
Beretning fra anden verdenskrig. Om den katolske barnepige Gertruda Babilinska (f. 1902)og den
jødiske dreng Michael Stolowitzky (f. 1936), der på flugt fra nazisterne kommer ud på en årelang
rædselsrejse.
99.4 Braun, Eva
Kvinden som elskede Hitler: historien om Eva Braun
Jyllands-Posten, 2006. - 544 sider
Portræt af Eva Braun (1912-1945) og om hendes liv sammen med Adolf Hitler til deres selvmord i
bunkeren i Berlin 30. april 1945.
99.4 Carlsen, Dusja
Kærlighed i krig og kaos
Frydenlund, 2018. - 234 sider
I 1942 bliver Dusja (f. 1925) tvangsforvist til en arbejdslejr i Rostock, hvor hun møder danske Erik (f.
1921). De forelsker sig og flygter i 1945 til Danmark, hvor de bliver gift og får to børn. Efter 11 år i
Danmark emigrerer familien til Sovjetunionen, hvor de lever fra 1956 til begyndelsen af 1990'erne.
Beretningen bygger på deres dagbøger og erindringer.

99.4 Delbo, Charlotte
Auschwitz og efter
Gyldendal, 2019. - 418 sider
Den franske koncentrationslejrfange Charlotte Delbo (1913-1985) fortæller i en blanding af
erindringsglimt, digte og dialoger om relationer mellem mennesker, afsavn og om, hvordan man
kommer videre i livet efter at have været i koncentrationslejr.
99.4 Eichmann, Adolf
Jagten på Eichmann
Jyllands-Posten, 2010. – 389 sider
Den sande historie om en gruppe Holocaust-overleveres opsporing og tilfangetagelse af en af verdens
mest berygtede nazister.
99.4 Jong-Spiero Lien de
Et liv i skjul
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 255 sider
Om den tyske besættelse af Holland, jødeforfølgelse og den jødiske pige Lien De Jong-Spiero der blev
skjult og efterfølgende adopteret af familien van Es. Et banalt skænderi førte senere hen til brud, og i
mange år blev hendes navn ikke nævnt.
99.4 Frank, Nikla
Faderen - et opgør
Silkefyret, 2017. - 343 sider
Hans Frank (1900-1946) var generalguvenør i det besatte Polen under 2. verdenskrig og medansvarlig
for mordene på hundredtusindvis af polakker. I 1946 blev han dømt til døden i Nürnbergprocessen.
Hans søn sætter ham her for en personlig Nürnbergproces, hvor han selv er anklager, dommer og
bøddel.
99.4 Gaulle, Charles de
De Gaulle - generalen som var Frankrig
Borgen, 2006. - 472 sider
Om Charles De Gaulle (1890-1970), generalen og politikeren, der under 2. verdenskrig fra England
samlede den franske modstand og skulle opretholde Frankrigs rolle og selvstændighed med henblik på
efterkrigstiden.
99.4 Germer, Heinrich
Fra Vestkysten til Østfronten
Klithedegården, 2018. - 287 sider
Heinrich Germer (f. 1921), der var soldat i den tyske Værnemagt, dokumenterede sine oplevelser
under 2. verdenskrig med et boxkamera, som han tog mere end 800 fotos med. Gennem utallige
fotografier, feltpostbreve til hjemmet samt interviews vækkes Germers krigshistorie til live.
99.4 Goebbels, Joseph
Goebbels: Hitlers spindoktor
Schønberg, 2008. - 567 sider
På baggrund af dagbogsoptegnelser, tegnes et portræt af politikeren og ministeren Joseph Goebbels
(1897-1945), der ved brug af propaganda og spin skabte myten - Adolf Hitler.
99.4 Helmrich, Eberhard
To træer i Jerusalem
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 237 sider
Cornelia Schmalz-Jacobsens (f. 1934) erindrer sin barndom og sin families liv i Hitlers Tyskland i
30'erne og 40'erne og beskriver især sine forældre, Eberhard og Donata Helmrich modige indsats for at
redde jødiske medborgere fra Naziregimet.
99.4 Heydrich, Reinhard
Heydrich: Det tredje Riges bøddel
People's Press, 2010. - 342 sider
Om arkitekten bag Hitlers vision om et Europa uden jøder, Reinhard Heydrich (1904-1942), der var
med til at opbygge nazisternes sikkerhedstjeneste, oprette indsatsgrupper som udførte massemord i
Østeuropa indtil en skæbnesvanger køretur i Prag i juni 1942 satte en stopper for karrieren.

99.4 Hitler, Adolf
Hitler: en biografi
Gyldendal, 2008. - 1076 sider
Om den tyske diktator Adolf Hitlers liv (1889-1945). Med fokus på hvordan Hitler kunne tage magten i
Tyskland, og om hvordan han udøvede den ved hjælp af store demagogiske evner og et sikkert blik for
hvordan han hensynsløst kunne udnytte sine modstanderes svagheder.
99.4 Horn, Hans
Det ensomme hjerte
Politiken, 2017. - 484 sider
Om den unge tysker Hans Horns (1921-1989) opvækst og den gradvise ændring af Tyskland, om
nazificeringen, krigen og den uundgåelige indkaldelse til Wehrmacht. I sine ældre år begyndte han de
gennemillustrerede optegnelser, der danner grundlaget for bogen.
99.4 Humbert Agnès
Modstand: en fransk kvindes erindringer fra krigen
Lindhardt og Ringhof, 2008. - 255 sider
Den franske kunsthistoriker Agnès Humberts (1894-1963) erindringer fra 2. verdenskrig, hvor hun ved
krigens start gik ind i modstandsgruppen Musée de l'Homme. Gruppen blev stukket, og hun tilbragte
flere år som tvangsarbejder i Tyskland.
99.4 Höss Rudolf
Hanns og Rudolf: en tysk jødes jagt på kommandanten af Auschwitz
Nyt Nordisk Forlag, 2014. - 372 sider
Om jagten på en af nazismens største massemordere, Rudolf Höss (1901-1947), og om manden der
opsporede og fangede ham, den tyskfødte britiske jøde, Hanns Alexander (1917-2006).
99.4 Jurkofsky, Mirjam
Mirjams flugt
Jyllands-Posten, 2012. - 238 sider
Om Mirjam Jurkofskys (f. 1925) kamp for overlevelse under anden verdenskrig, da nazisterne
stormede hendes landsby i Litauen i 1941, om sult, sygdom og massehenrettelser i ghetttoen, om
opholdet i koncentrationslejren Stutthof i Polen og flugten fra dødsmarchen.
99.4 Pomsel, Brunhilde
Et tysk liv: Goebbels' sekretærs historie - en lære for eftertiden
People's Press, 2017. - 216 sider
Biografi om Goebbels sekretær, Brunhilde Pomsel (1911-2017), i Propagandaministeriet under 2.
verdenskrig. Hun fortæller, hvordan hun tilfældigt kom ind i magtens centrum i det nazistiske styre
som Goebbels' sekretær, og hvordan hun lukkede øjnene for det onde, hun selv var en del af.
Filmatiseret.
99.4 Rommel, Erwin
Myten Rommel
Borgen, 2005. - 378 sider
Om den tyske feltmarskal Erwin Rommel (1891-1944), kaldet Ørkenræven. Baseret på private breve,
dagbøger, håndskrevne ordrer og vidnesbyrd fra hans omgivelser.
99.4 Runz, Wilhelm
Barn og ung i Tyskland 1926 til 1945
Crex Crex, 2015. - 251 sider
Wilhelm Runz (f. 1926) vokser op i Kiel i årene efter nazisternes magtovertagelse. Han oplever
hvordan den jødiske genbofamilie forsvinder, hvordan skomagerens evnesvage datter bliver hentet, og
selv bliver han medlem af Hitlerjugend og gør senere i krigen tjeneste på skoleskibet Hansa.
99.4 Schalburg, Vera von
Spurven
Storyhouse, 2018. - 403 sider
Om spionen Vera von Schalburg (f. 1907), søster til en af Danmarks mest berygtede nazister C.F.
Schalburg. Fra hendes barndom i Rusland, flugten til Danmark og hendes tilfangetagelse i Skotland,
hvor en spionaktion gik galt og Vera blev fængslet.

99.4 Schwartz, Leslie
At overleve helvede
Politiken, 2007. - 142 sider
Den ungarnskfødte Leslie Schwartz' (f. 1930) beretning om, hvordan han som 14-årig overlevede
koncentrationslejrene Auschwitz, Dachau, Allach og Mueldorf og efter krigen kom til Amerika.
99.4 Speer, Albert
Speer: en biografi
Høst, 2007. - 485 sider
Portræt af Albert Speer (1905-1981) der blev Hitlers hofarkitekt i 1934 og i 1942 blev udnævnt til
rustningsminister. Ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg indrømmede han et "generelt ansvar" for
de forbrydelser som regimet havde begået. Derved undgik han en ellers sikker dødsdom.
99.4 Vrba, Rudolf
Flugten fra Auschwitz
People's Press, 2016. - 415 sider
Om Rudolf Vrba (f. 1924), der flygtede fra Auschwitz i april 1944 og afslørede Nazitysklands rædsler.
Med Vrba-Wetzler-rapporten, der indgik som bevismateriale i Nürnbergprocessen efter krigen.
99.4 Wiesenhöfer, Heinz
Heinz i Hitlers Luftwaffe
Trykværket, 2018. - 304 sider
Om Heinz Wiesenhöfer (1921-2014), der voksede op i et tiltagende nazificeret Tyskland, og som 19årig blev soldat i Luftwaffe. Her tjente han som flymekaniker og ingeniør på bl.a. Østfronten, Italien,
og Danmark, hvor han forelskede sig i en pige. I 2008 forsøger han at finde den danske pige igen.
99.4 Żabiński, Antonina
Zoobestyrerens kone: en krigsfortælling
Magnolia Press, 2010. - 262 sider
Om Antonina og Jan Żabiński, der under 2. verdenskrig var en del af den polske modstandsbevægelse
og reddede over 300 jøder og andre forfulgte ved at skjule dem i den zoologiske have i Warszawa.
Filmatiseret.

99.4 Zamperini, Louis
Ukuelig
Hr. Ferdinand, 2014. - 640 sider
Før 2. verdenskrig brød ud var Louis Zamperini olympisk langdistanceløber. I 1943 styrtede flyet, hvor
han var bombeoperatør, ned i Stillehavet. Sammen med piloten drev han rundt i 47 døgn i en
redningsflåde, inden de blev taget til fange af japanerne. Filmatiseret.
99.94 Batthyany
Og hvad har det med mig at gøre?
People's Press, 2017. - 319 sider
Da Sacha Batthyany (f. 1973) bliver gjort opmærksom på en brutal hændelse under 2. verdenskrig
involverende hans grandtante, sætter han sig for at skrive sin families historie, og det bringer ham på
sporet af andre hemmeligholdte begivenheder.

