
12 gode
om 2. Verdenskrig for børn

Tema

                2. Verdenskrig



I år er det 80 år siden at Danmark blev besat af 
Tyskland. 

Fra 1940-1945 var tyskerne i Danmark.  
Danskerne skulle vænne sig til en ny hverdag 
hvor alt udadtil skulle virke normalt, men intet 
var som det plejede.
Vi har fundet 12 gode børnebøger om Danmarks 
besættelse, modstandskampen og 
befrielsen 5. maj 1945.

God læselyst :)



50 ting, du bør vide om 
Anden Verdenskrig 
af Simon Adams, dk: 91.93:  
 
Om 2. verdenskrigs årsager, 
hovedpersoner, omkostninger, afslut-
ning og tiden efter i form af fakta, kort, 
infografik og billeder.

Bogen findes i børn fag under dk 91.93

Danmarks befrielse 1945 af 
Ole Steen Hansen:   

Indhold: Bomber over København ; Krigen 
i Europa ; Krigen i Danmark ; ”Slaget om 
Danmark” ; Befrielsen ; Sommer i Danmark 
; Gik det godt? ; Tidslinje

Bogen findes i børn fag under 96.71



Historien om Danmark under 2. 
verdenskrig: fra besættelse til 
befrielse 1940-1945: fortalt for 
børn og voksne 
af Nils Hartmann:   
Den unge teolog Niels Klim falder gennem 
en hule i jordskorpen og havner i jordens 
indre, hvor han foretager en rejse gennem 
forunderlige riger.

Bogen findes i børn fag under dk 96.71

Besættelsen 
af Thomas Meloni Rønn: 
Indhold: Nu kommer de ; Landet, der ikke 
skulle have været besat ; Den nye herre i 
huset ; Med og uden sang ; 
Sammenbruddet ; Jødeaktionen ; Mod-
standen organiseres ; Frøslevlejren ; 
Frikorps Danmark ; Befrielsen ; Hvornår 
skete det?

Bogen findes i børn fag under dk 96.71



Med bedstemor i tidens labyrint 
af Jens Christian Grøndahl:  

 
Den syvårige Nina og hendes bedstemor 
kommer på en tidsrejse til København under 
anden verdenskrig, og her møder de 
bedstemors jødiske hjerteveninde.

Bogen findes i småbørn læshøjt under G

Vi må hjælpe Citronen!
af Bent T. Lund:  
 
Tyskerne har besat Danmark. Flammen og 
Citronen kæmper mod tyskerne. Det er 
en farlig kamp og slet ikke noget for børn. 
Men de fem børn bliver nødt til at hjælpe 
Flammen og Citronen.

Serie: fem børn under 2. verdenskrig

Bogen findes i børn skøn under krig



Da freden kom 
af Annemette Sørensen: 
To 12-årige drenges oplevelser omkring 
befrielsen af Danmark efter fem års tysk 
besættelse. Jazzmusik, Dakota-jagere, 
frihedskæmpere, værnemagere og 
feltmadrasser er nogle af de fænomener, 
som Jens og Helge oplever på nærmeste 
hold.

Bogen findes i børn lette under S

Hans og Kirsten i 2. verdens-
krig: 1944 
af Pia Sigmund: 
Hans og Kirsten er søskende og bor i 
Gedved ved Horsens. De fortæller om 
dagliglivet, krigen og modstandsbevægel-
sen i 1944 under 2. verdenskrig.

Bogen findes i børn fag under dk 96.71







Flygtningedrengen
af Marianne Koester:

Den 12-årige Viktor flygter i 1943 med 
sin far til Sverige, da det bliver klart, at 
tyskerne vil internere alle jøder. Under 
flugten adskilles han fra sin far, og nu 
begynder Viktor en begivenhedsrig 
eftersøgning i et fremmed land, hvor ikke 
alle har medlidenhed med en fremmed 
dreng på flugt.

Bogen findes i børn skøn under krig

Hverdagen under Danmarks 
besættelse 1940-45 
af Ole Steen Hansen:

Indhold: En sommerdag i Danmark ; Freds-
besættelsen ; Sociale forhold ; Energi ; For-
bruget ; Børn og unge ; Krigen ; Danmark 
går i stå ; Freden ; Tidslinje

Bogen findes i børn fag under dk 96.71



Besat 
af Lene Møller Jørgensen:  
 
En dag kommer tyskerne og besætter Kajs, 
Ejnars og Bettys skole. 
Da deres lærer bliver skudt og erstattet af 
den sure Fru Suhr, bliver det for meget for 
de tre venner. 
Derfor starter de deres egen krig mod 
tyskerne.

1.del af serie

Bogen findes i børn lette under M

Krig og venskab 
af Hans F. Jensen: 

En spændende og til tider bevægende 
fortælling om en almindelig, dansk dreng 
og hans ualmindelige og ofte dramatiske 
oplevelser i 2. verdenskrigs sidste dage og 
tiden derefter.

Bogen findes i børn skøn under krig
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