
Besættelsestidens Danmark 
(opdateret d. 18/6 2019) 
 
Selvom besættelsestiden ligger over 50 år tilbage, spiller den stadig en stor rolle i det danske 
samfund. Listen indeholder et udvalg af skønlitteratur om besættelsen med vægt på udgivelser 
efter år 2000. 
 
 
I det skjulte af Ester Bock       
Gyldendal, 2006. - 295 sider 
Adelheid er ung lærerinde i Nordsjælland, men kommer fra det tyske mindretal i 
Sønderjylland. Under 2. verdenskrig oplever hun nazismens uretfærdigheder over for sine 
elever og slutter sig - med store omkostninger - til modstandsbevægelsen. 
Samhørende: I det skjulte; Klokken slår; Flugt 
 
Fortællinger 1944-1945 af Hanne Børner       
Historia, 2018. - 328 sider 
Hverdags og samtidsfortælling fra Danmark under besættelsen i 1944-1945, hvor krigens 
væsen trænger sig mere og mere på i en række danskeres liv. 
 
Krigsfaren af Aage Christensen     
Mellemgaard, 2012. - 285 sider 
Adam bor i en forstad til Aalborg og lever livet som alle unge gør det. Alt forandres dog, da 
Danmark besættes, og Adam bliver vidne til tyskernes grusomheder. Han bliver derfor en aktiv 
del af modstandsbevægelsen, og gradvis bliver missionerne mere og mere risikable. Snart må 
han vælge mellem ansvaret for sin familie og sit ufødte barn eller kampen mod tyskerne. 
 
Mortens besættelse af Mogens Fjord Christensen      
Hovedland, 2015. - 309 sider 
Morten er en 11-årig dreng der levet et trygt liv i 1930'ernes Danmark. Via en række 
punktnedslag følger man hans udvikling fra en lidt passiv og genert dreng til en hærdet 
modstandsmand der har været med til at befri Danmark fra værnemagten. 
 
Flødeskumsfronten af Peter Fogtdal      
Lindhardt og Ringhof, 2001. - 339 sider 
Under 2. verdenskrig udstationeres en tysk/østrigsk propagandamedarbejder i Jylland. Han 
bliver venner med en lokal jøde, men ingen af dem kan overskue følgerne, især da tyskeren 
har en belastet nazistisk fortid. 
 
Måne over Fyn af Ole Frøstrup      
Rosa, 2005. - 437 sider 
Wolle er en dreng, som lever i Odense under besættelsen og fra sin synsvinkel oplever mange 
dramatiske oplevelser sammen med sin familie og de sære eksistenser som befolker 
Stålstræde og omegn. Erik, en af vennerne tager til Jylland, og bliver involveret i 
modstandskampen med fatale følger. 
 
Jøderne i Husaby af Otto Gelsted     
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 247 sider 
Dokumentarroman. Digteren Tingsted flygter til Sverige i oktober 1943 sammen med en 
gruppe danske jøder. Efter ophold i en flygtningelejr flytter de til Husaby, hvor de forsøger at 
få en hverdag i landflygtighed til at fungere. 
 
  



Når krigen slutter af Bent Haller           
Lindhardt og Ringhof, 2018. - 438 sider 
Edith har netop fået en tjenesteplads i Frederikshavn, da Danmark bliver besat i 1940. Byen 
vrimler med besættelsestropper, og Edith møder soldaten Helmut. De skjuler forbindelsen, 
men den får følger - også flere end hun aner. 
 
Frø af ugræs af Jørgen Hartung Nielsen    
Cadeau, 2014. - 398 sider 
Vi følger Valdemar, der er dansksindet slesviger, gennem hans trængsler som tysk soldat i 1. 
verdenskrig, hans samliv med den tysksindede Renate og hans karriere som journalist i 
mellemkrigstidens Tyskland og besættelsestidens Danmark. 
 
Novembersol af Jørgen Hofland      
Ravnerock, 2009. - 159 sider 
Københavnske Georg får plads på en herregård i Vendsyssel i 1944, hvor han fanges ind af 
landbolivet, pigen Elva og efterhånden også den lokale modstandsbevægelse. 
 
Aage og Else af Jørgen Hofland     
Ravnerock, 2011. - 158 sider 
Et sammenstød med en dansker i tysk tjeneste under anden verdenskrig tvinger Aage til at 
flygte til Sverige. Han rejser fra job til job og fra kvinde til kvinde. Men ønsket om at bekæmpe 
tyskerne, får ham tilbage til Danmark. 
 
Flammen og Citronen af Michael Holbek Jensen     
TV2, 2008. - 316 sider 
I 1944 udfører den 23-årige Flammen stikkerlikvideringer sammen med sin ti år ældre makker, 
Citronen. Bygger over filmen ” Flammen & Citronen”. 
 
De døde og de levende af Benn Q Holm     
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 334 sider 
Danmark under besættelsestiden: kæresteparret Karen og Ebbe studerer jura og deltager i 
modstandsarbejdet, men efter en fejlslagen aktion må Ebbe til Sverige. Da Ebbe kommer hjem 
igen efter krigens afslutning, er meget forandret. 
 
I de onde år af Finn Holten Hansen     
Skriveforlaget, 2009. - 280 sider 
Erindringsroman om præstesønnen Eigils oplevelser med puberteten og seksualiteten samt 
med både dagligdagen og dramatiske oplevelser på Nordvestfyn under Besættelsen. Romanen 
sluttes med historien om et besøg hos ven, der var medlem af Frikorps Danmark. 
 
Københavnerpigen under besættelsen af Ole Hyltoft     
Hovedland, 2007. - 299 sider 
Med arkitekten Tejs - søn af københavnerpigen Julie og kongemaleren William Lauenborg - i 
centrum skildres besættelsestidens København og dens mennesker: medløberne, 
modstandsfolkene, opportunisterne, idealisterne og alle de tapre og trodsige 
hverdagskøbenhavnere. 
Samhørende: Københavnerpigen og kongemaleren ; Københavnerpigen under besættelsen ; 
Københavnerpigen og journalisten 
 
Og ingen ved hvordan det går af Claes Johansen     
Forum, 2001. - 365 sider 
Kollektivroman omkring to københavnske familier under besættelsens første år. 
Samhørende: Og ingen ved hvordan det går ; De sidste mennesker på jorden ; Våben til 
København 
 



Krigens barn: erindringer fra før erindringen af Niels Peter Juel Larsen    
Turbine, 2018. - 348 sider 
Selvbiografisk roman om en lille dreng, hvis far henrettes som modstandsmand under 
besættelsen. Det udløser livslange traumer hos drengen med sorg, angst, skyld og 
vanskeligheder med at knytte nære relationer. 
 
Operahuset på heden af Erik Juul Clausen     
Hovedland, 2003. - 410 sider 
Dokumentarroman om den tyske besættelse, opførelsen af den store kommandobunker ved 
Karup og sabotagen mod den. 
Samhørende: Operahuset på heden ; Spillemandens krig ; Høst 1943 
 
Skam: et familiedrama fra Bornholm under anden verdenskrig af Fanny Knight   
Underskoven, 2018. - 245 sider 
Om Fanny Knights barndom og opvækst på Bornholm under den 2. verdenskrig. En barndom 
præget af skam, kaos, hemmeligheder og en sengeliggende far, som hun må passe og et liv på 
øen, som resten af Danmark glemmer, da krigen slutter. 
 
Mustard Point af Erik Knoth     
Hovedland, 2011. - 280 sider 
Med Hvidsten Kro som centrum dannes en modstandsgruppe, og dens medlemmer involveres 
dybt i modtagelse af våben fra England og andre aktiviteter, der vækker tyskernes mistanke. 
Gruppen får en kort og dramatisk historie, indtil dens medlemmer bliver afsløret og arresteret. 
 
Jørgens krig af Erik Knoth      
Hovedland, 2013. - 360 sider 
Dokumentarisk roman om Jørgen Røjel (1916-2007), en af modstandsbevægelsens helt store 
skikkelser. Vi hører om sprængningen af Langåbroerne, og om hans tilknytning til Holger 
Danske hvor han en overgang var en del af ledelsen, indtil han blev taget af tyskerne. 
 
Den inderste fare af Birgithe Kosović       
Politiken, 2016. - 2 bind 
Politisk og personligt portræt af samarbejdspolitikeren Erik Scavenius (1877-1962), der fik til 
opgave at føre Danmark uskadt gennem besættelsen som udenrigsminister. Om både de 
politiske dilemmaer og om Scavenius som et erotisk menneske, for hvem kærligheden spiller 
en næsten lige så stor rolle som politikken. 
 
Knivsæg: genfortællinger om besættelsen     
Fahrenheit, 2015. - 262 sider 
2 punktnedslag på besættelsestiden, lige fra nervepirrende modstandsaktioner til mere 
udramatiske hverdagsepisoder. Bidragene giver tilsammen et godt vue over den aktuelle 
danske tegneseriescene. 
 
Saltomortale af Louise Bugge Laermann     
Amadeo, 2006. - 294 sider 
Under 2. verdenskrig er familien Mayerhofer i København i knibe mellem tysk fortid og dansk 
nutid. 7-årige Laila bor hos morfar og mormor, mens mor måske arbejder for tyskerne, og hun 
fortæller levende og detaljeret om den svære tid. 
 
Stikker af Steen Langstrup      
2 Feet Entertainment, 2003. - 184 sider 
Vi befinder os i København i november 1944. Modstandskampen er i sidste fase, og 
modstandsgruppen BB er meget aktiv, men så begynder det at gå galt. Der er en stikker, men 
hvem?  
 



Panzer af Steen Langstrup      
2 Feet Entertainment, 2006. - 192 sider 
De hektiske dage da Danmark blev frit i 1945, skildres ud fra en gruppe mennesker, både 
medløbere og frihedskæmpere, tyskere og danskere, politikere og menigmand, et Danmark i 
opbrud og i et opgør med fem forbandende år. 
 
De forhadte af Christian Mørk     
Politiken, 2013. - 383 sider 
Da familien Brodersen begynder at sælge legetøjsbiler til tyskerne i 1938, påtager de sig også 
uafvidende et medansvar for krigen. Prisen bliver høj for familien, både under besættelsen og i 
årene efter. 
 
I krig og kærlighed af John Nehm    
Lindhardt og Ringhof, 2005. - 471 sider 
I Øhlstrup går livet videre under besættelsestiden - stadig med Mads Klausen som høvding. 
Han handler med tyskerne og er samtidig modstandsmand. Således ender han med at brænde 
sit lys i begge ender. 
Samhørende: Dagen og vejen ; En for alle ; Som man sår ; I krig og kærlighed 
 
Og halsen af en svane af Inge Pedersen    
Gyldendal, 2006. - 160 sider 
Erindringsroman om en barndom i Vendsyssel under besættelsen, fortalt af barnet som kun 
delvis forstår hvad der foregår i voksenverdenen. 
 
Mørkeår af Carl Otto Petersen     
Holkenfeldt, 2001. - 316 sider 
Besættelsestiden som den opleves af lokomotivførerens søn Karl Elmer Skov i 1939/40 i 
Roskilde, og derefter hjemme i Jylland igen, i Struer, hvor krigen bliver virkelighed og drengen 
bliver mand. 
Samhørende: Skyggeår ; Mørkeår 
 
Regnskab af Vagn Predbjørn Jensen    
Tiderne Skifter, 2005. - 158 sider 
Kirsten og Jens Sørensens børn får en meget forskellig opvækst. Vi møder dem ved befrielsen 
og får derefter oprullet de skæbner, der har ført til deres valg af side. 
 
Lille Sven, en fortælling af Gorm Rasmussen    
Gyldendal, 2009. - 275 sider 
Dokumentarisk roman om Søren Lauritzen der som ganske ung kommer med i 
modstandsgruppen BOPA under dæknavnet Lille Sven og hurtigt bliver en central skikkelse i de 
københavnske sabotørkredse. 
 
Drengene fra Sankt Petri af Bjarne Reuter    
Gyldendal, 2002. - 172 sider 
Danmark 1942. I Aalborg danner en gruppe store drenge en hemmelig klub med det formål at 
gøre værnemagten til grin. Men tingene udvikler sig fra drengestreger til livsfarlig sabotage. 
 
Om så det gælder af Hanne Richardt Beck    
Gyldendal, 2007. - 453 sider 
Søskendeparret Viggo og Vita med den socialdemokratiske baggrund flytter i 1933 fra 
Nørrebro til Brønshøj, hvor de møder rigmandssønnen Max. I 1940'erne går Vita og Max ind i 
det illegale arbejde med fatale følger. 
 
  



Guldsmugleren fra Gilleleje af Knud Simonsen    
Hovedland, 2019. - 330 sider 
Dokumentarisk roman om en fiskeskipper fra Gilleleje som involverer sig i guldsmugleri under 
den tyske besættelse af Danmark. 
 
Vestkystbunker af Knud Simonsen    
Hovedland, 2013. - 394 sider 
Frede støber betonbunkere for tyskerne. Hans samvittighed er i orden, da arbejdet er 
godkendt af regeringen. Der går sport i at snyde de tyske bygherrer. Frede starter sin egen 
entreprenørvirksomhed, og da krigen slutter, er han en holden mand, men kan han omstille sig 
til de nye tider? 
 
De nøgne træer af Tage Skou-Hansen    
Gyldendal, 2007. - 200 sider 
Om nogle unge mennesker i en sabotagegruppe i besættelsestidens Århus og et trekantsdrama 
blandt gruppens medlemmer. 
 
Lille land, hva' nu? af Paul Smith            
Hovedland, 2018. - 390 sider 
Dokumentarisk roman som skildrer Danmark, og den politiske situation, under besættelsen. 
Bogen udspiller sig fra perioden november 1940 til august 1943. 
Sammenhørende: Kampen om Staunings stol ; Lille land, hva’ nu? 
 
Snebær af Mette Sø     
Republik, 2013. - 277 sider 
Moskva, Pim og Spot er som medlemmer af sabotagegruppen Snebær aktive under 
besættelsestiden i København. De unge kvinder har fået besked om at holde lav profil i en 
periode. Men de drømmer om større aktioner, og de går selv i gang med at planlægge dem. 
Deres valg får konsekvenser. 
 
En tid af Knud Sørensen    
Gyldendal, 1997. - 191 sider 
Lavmælt skildring af livets gang i et lille nordjysk sogn under krigen, oplevet af drengen Jakob, 
som registrerer en række fortielser uden at forstå dem. 
Samhørende: En tid ; En befrielse 
 
Den, der hvisker, lyver af Thorstein Thomsen    
Rosinante, 2006. - 270 sider 
Niels Ruel kommer fra Kolding til København i 1930'erne og får arbejde i en boghandel. Under 
besættelsen flirter han med nazismen, men da vennen Flemming melder sig til kampen på 
Østfronten, forandrer alt sig. Trods succes som forlægger finder han aldrig lykken, fortiden 
spiller hele tiden ind. 
 
Dr. Werner Best - mine danske år af Vilhelm Topsøe     
Borgen, 2005. - 275 sider 
Fiktiv selvbiografi fra den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark under besættelsen, der 
udstiller samarbejdspolitikken samtidig med han prøver at fralægge sig ansvaret for Holocaust. 
 
Skyggespil af Marianne Toxboe      
Marianne Toxboe, 2014. - 536 sider 
17-årige Maja Niemann med tyske aner forelsker sig i 1943 i den tyske officer Hermann. Det 
får fatale følger for hendes liv. 
Samhørende: Skyggespil; Efterladt; Fodspor 
 
  



Tiden efter Johanna af Hjørdis Varmer    
Vadis, 2007. - 367 sider 
Johanna fra Småland stiftede familie i København, og datteren Ågot fører sammenholdet 
videre. Det er svært under besættelsen, men med kærlighed og viljestyrke lykkes det. Meget 
af det fortælles gennem den lille Hjørdis. 
Samhørende: Johanna fra Småland ; Tiden efter Johanna 
 


