Besættelsen og befrielsen 40 år efter
Befrielsesjubilæets publikationer
A f Peter Bondesen

M arkeringen af 40-året for D anm arks befriel
se d. 5. maj 1945 h a r som venteligt frem kaldt
en lang række publikationer. I lighed med,
hvad d er skete ved 25-året for denne begiven
hed, h ar organisationer og institu tio n er ladet
udarbejde undersøgelser og beskrivelser af
netop de dele a f besæ ttelsestidens historie,
der havde berøring med deres om råde. Da
der tegner sig nogle tendenser i denne nye besæ ttelsestidslitteratur og da adskillige a f p u b 
likationerne især p.g.a. deres beskedne om 
fang næ ppe ville være blevet anm eldt enkelt
vis, er det blevet anset for at være m est hen
sigtsm æssigt at sam le anm eldelserne i en a rti
kel.
Tem atisk h a r en række veldefm erede em ner
ligget fast for besæ ttelsestidens historieskriv
ning tilbage til tiden lige efter befrielsen. Be
skrivelserne h a r især i den lokalhistoriske lit
te ra tu r i høj grad kredset om det illegale a r
bejde i snæver forstand således sabotager, v å
bennedkastninger og bladvirksom hed. Be
skrivelserne h ar været knyttet snævert
sam m en med de personer, der m ed livet som
indsats deltog i illegal virksom hed, og især de
personer, der betalte så d y rt for deres engage
m ent.
I den nye b esæ ttelsestidslitteratur kan der
iagttages en stigende interesse for at udvide
de tem aer, der tilsam m en udgør besættelsestidshistorien. Tydeligst viser denne bestræ 
belse sig, n år det gæ lder dagliglivshistorien.
D enne nyvakte interesse h ar vistnok sam 
m enhæ ng med 70-ernes d ebat om ressour
ceknaphed, og en tidligere m angelsituation
kunne bruges som en illustrerende parallel.
E t an d et nyt tem a er den m ere sociologiske

opfattelse a f de illegales situation. Fra skøn
litteraturen kendes talrige eksem pler på de
personlige om kostninger, som den enkelte
havde p.g.a. sin illegalitet. M an er begyndt at
gå ned på m odstandsgruppeniveau og dér u n 
dersøge, hvordan den enkeltes forhold til om 
verdenen forandredes, n å r m an blev illegal.
Sam m enlignet med tidligere behandlinger af
perioden kan der iagttages en m ere neutral,
afheroriseret vurdering a f de illegale. I
G renå-bogen, altså en publikation udarbejdet
og udgivet af tidligere m odstandsfolk, hedder
det således i forordet: »D er er ikke tilstræ bt
nogen heltedyrkelse, m en en nøjagtig beskri
velse a f kendsgerningerne«. Den m ere rea
listiske beskrivelse kan også ses, n å r besæ ttel
sesm agten behandles. Endelig er interessen
for perioden også blevet udvidet til at gælde
årene før og efter krigen. Især har retsopgør
og flygtninge m arkeret sig i litteraturen.
Disse forskydninger afspejler sig også i et
æ ndret billedvalg i publikationerne. Tidligere
var illustrationerne næsten udelukkende præ 
get a f gengivelser a f voldsom m e begivenheder
f.eks. sabotager, og portræ ttet a f den faldne
frihedskæm per var en selvfølgelig bestanddel.
I de nyere publikationer er billeder a f daglig
livsforhold, m odstandsfolk i aktion efter d. 5.
maj, væ rnem agtssoldater og tyske anlæg gle
det ind i stedet for portræ tterne.
D et er karakteristisk for de fleste a f de p u b 
likationer, der skal om tales i det følgende, at
de er blevet til under tidspres. Regeringens
opfordring til at m arkere 40-året fremkom i
efteråret 1984, og en publikation med et
bredt, lødigt indhold og udstyr skal utvivl
somt have en længere tilblivelsestid end det
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ca. halve år, der kunne blive tale om. I flere
tilfælde var publikationerne da også på vej
uden direkte sam m enhæ ng med denne opfor
dring, men an d re steder m åtte m an enten ile
med indsam ling og sam m enskrivning eller
måske finde ældre, bearbejdede tekster frem
til lejligheden.
I den følgende oversigt h ar det ikke været
m uligt at inddrage alle ju b ilæ um sårets pu b li
kationer. D et h a r ikke været overkom m eligt
at skaffe sam tlige udgivelser til anm eldelse,
og flere bøger er endnu ikke udkom m et. In tet
tyder dog på, at hovedindtrykket a f de genrer,
der aftegner sig i de gennem gåede publikatio
ner, væsentligt ville ændres, hvis m an f.eks.
ventede et halvt år med en opgørelse.
Groft taget kan m an inddele m aterialet i
tre niveauer: Den egentlige undersøgelse, der be
handler sit em ne m ed en original kildebe
handling og som placerer tem aet årsagsforklaret i den nationale og måske internationale
sam m enhæ ng. Fremstillinger, der væsentligst
bygger på tidligere beskrivelser og lettilgæ n
gelige kilder. Frem stillingerne beskriver ofte
sit emne i den bredere sam m enhæ ng. Endelig
er der den episodiske fremstilling, der med u d 
gangspunkt i en enkelt deltager eller en m in
dre gruppes erindringer fortæller en eller flere
ofte helt løsrevne episoder. Det forekom m er
mig, at den episodiske frem stilling k v an tita
tivt træ der tydeligere frem i besættelsestidslitteraturen sam m enlignet med den øvrige lo
kalhistoriske litteratur.

H jælpem idler
Det kgl. Bibliotek h ar produceret en nyttig
bibliografi om handlende historieskrivningen
om m odstandsbevæ gelsen 1945-84. En god
indholdsfortegnelse gør det let at finde frem
til det m an søger. Problem et med benyttelsen
ligger i, at m an principielt h ar undgået bi
placeringer. Det h ar især ram t titlerne under
»m odstanden i de enkelte lokaliteter«, hvor
m an fortrinsvis h ar placeret dem under sag
ligt emne. D et betyder f.eks., at m an alene
finder litteratu ren om H vidstengruppen un
der »våbennedkastninger« og ikke under
»Jylland«. M ed det overskuelige antal ind

førsler burde dette problem dog kunne løses,
n år m an arbejder lidt med bogen.
B ibliotekscentralen h ar benyttet lejlighe
den til at udskifte førstebibliotekar Alf. Tidjes
bogliste, der første gang udkom i 1961, med
C laus Brylds oversigt over periodens historie
skrivning. Tem atikken er m oderniseret f.eks.
med litteratu r om retsopgøret. Den lokalhi
storiske litteratu r er im idlertid udgået, og det
m å bestem t anbefales, at denne genre m ed
tages i næste udgave. D ette ikke m indst fordi
der, som det vil fremgå, er udkom m et så m e
gen ny littera tu r om netop det emne.

U ndersøgelser
M ed det forholdsvis korte varsel, der var fra
opfordringen udgik til jubilæ um sdagen, kan
det ikke undre, at der kun er udkom m et få
egentlige undersøgelser. U dgivelserne repræ 
senterer da også studier, der enten alligevel
var udkom m et, eller som blev fundet frem til
lejligheden.
En løfterig bog er den unge am atørhistori
ker Lars Peter Sørensens »D istrikt 14«. H er
fremlægges en beskrivelse og vurdering a f vå
bennedkastningerne i D istrikt Silkeborg fra
28.9.1944 til 23.4.1945. De enkelte m odtage
gru p per beskrives fra etablering til opløsning.
Forfatteren viser, hvordan interne spæ ndin
ger mellem m odtagegrupperne (Toldstrupfolk) og byledelse (Bennikes folk) lokalt
kunne give sig udtryk. Bogen er fint proble
m atiseret både om gruppernes vel gennem 
førte aktioner men i lige så høj grad om fia
skoerne. Den bygger på interviews og studier
i besættelsestidens arkiver på Rigsarkivet.
Bent Bågeøe A nthonisen h ar med »H anstholm fæstningen« videreført sine undersøgel
ser a f de tyske befæstninger ved Vestkysten.
H anstholm bogen er et godt eksempel på den
m ere realistiske opfattelse a f væ rnem agtens
aktiviteter. Fæstningens opførelse beskrives,
og der henvises til paralleler til den i andre
besatte lande. Besættelsesm agten blev efter
hånden selv klar over anlæggets betydelige
m angler i relation til form ålet, der var at
m edvirke til lukning a f Skagerak for allieret
trafik. De velvalgte illustrationer og et over
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sigtskort gør bogen til en velegnet fører gen
nem anlæggene på H anstholm .
Peter W. H øym ark h a r med bogen »M od
standsbevæ gelse og m odbevægelse« (Årsskrift for Frihedsm useets V enner 1985) u n 
dersøgt de politiske spæ ndinger mellem p a r
tierne og m odstandsbevæ gelsen i befrielsessom m eren. Ikke m indst på g rundlag a f gen
nem gang a f en række udvalgte dagblade vises
det, hvorledes det etablerede politiske system
kunne inddæ m m e og besejre en politisk u er
faren m odstandsbevæ gelse. H erm ed h ar et a f
de forhold, der skabte betydelig frustration
blandt tidligere m odstandsfolk, fået en første
seriøs behandling.
Rigsarkivets jubilæ um spublikation inde
holder tre bidrag a f m eget forskellig karakter.
Jo h a n H vidtfeldts artikel »Fra kapitulationsdagene 1945« bygger på indgående studier
især i tyske arkiver. Som historiker var for
fatteren knyttet til Den Parlam entariske
K om m ission. I den forbindelse indsam lede
han talrige arkivkopier m ed relation til d a n 
ske forhold i de a f de allierede tropper be
slaglagte tyske arkiver. A rtiklen er skrevet
med henblik på publicering i festskriftet »H il
sen til H æ strup« (1969). Den afspejler tyde
ligt sin tid, og det er væ sentligt at notere sig,
at den dengang a f forfatteren blev trukket til
bage ikke m indst, fordi han ikke kunne nå at
indarbejde nyfundet kildem ateriale. Artiklens
særlige karak ter er iøvrigt b ehandlet a f Palle
Roslyng-Jensen i d agbladet »Politiken« 28.4.
1985. D o rrit A ndersen h ar i en afsluttende a r
tikel karakteriseret J o h a n H vidtfeldt som for
sker og h a r her placeret kapitulationsartiklen
i forfatterskabet. Udgivelsens andet hoved
stykke er en delvis publicering a f den be
varede del a f »W erhm achtbefehlshaber D a
nem ark« krigsdagbog. D agbogen blev afle
veret til Rigsarkivet i 1971 sam m en med en
del a f E fterretningstjenestens arkiv. D agbo
gen b estår a f daglige notitser om beslutninger
og hæ ndelser i hovedkvarteret i Silkeborg.
Det er en central kilde redigeret a f Erik G ø
bel. U dgiveren h ar ikke ønsket at oversætte
den u ndertiden vanskeligt tilgængelige tekst.
Det hævdes, at det ville have taget duften af
det tyske kom m andosprogs særlige stil. M an
havde dog m eget gerne set en kom plet udgave
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af krigsdagbogen behørigt oversat og med de
helt nødvendige registre og især et stedregi
ster. Illustrationerne er desværre tit gengivet
efter rastede fotografier, og der er tale om ofte
sete billeder.
Den danske Brigade i Sverige h ar fået to
publikationer. Brigadeforeningen h a r udgivet
oberstløjtnant K .V . Nielsens gode undersø
gelse a f brigadens tilblivelse især på bag
grund a f den svenske regerings skiftende
holdninger til en bevæbnet, uniform eret en
hed fra et besat naboland. U ndersøgelsen af
spejler klart de frustrationer, som prægede
brigadererne både i Sverige og efter hjem 
kom sten uden kam p.
O le Degn Nissens studie over brigadens
feltpolitidetachem ent er udgivet a f det nye
Politihistorisk Selskab. D etachem entet blev
oprettet med henblik på den politimæssige ef
terforskning blandt det tyske personel efter
befrielsen. M an foretrak, at en dansk m ilitær
enhed udførte denne opgave frem for engelsk
m ilitærpoliti. Enheden var fortrinsvis sam 
m ensat a f politibetjente. M ed denne u n d er
søgelse løses en m indre gåde for os, der ikke
helt havde forstået, hvorfor brigadefolk lige
efter befrielsen dukker op to og to i en række
provinsbyer.

Frem stillinger
Med artiklen »Flygtningeårene og det sven
ske fristed« i »40 år efter - en hilsen fra D an 
m ark til Sverige 1945—1985« h ar besættelsestidshistorikeren Jørg en H æ strup frem lagt en
kort, værdifuld vurdering a f de dansk-svenske
flygtningeruters etablering og funktion. De
tysk-jødiske em igranters im proviserede og
vanskelige flugt i besættelsens første år, som
forfatteren tidligere så indfølende h a r beskre
vet i bogen »D engang i D anm ark« (1982),
sam m enlignes ram m ende med situationen ef
ter oktober 1943. M odtagerlandets situation
og den tvungne illegalisering a f dele a f det
svenske sam fund, der m åtte til for at o p ret
holde ilugtruterne, understreges.
Heftet »Esbjerg og 2. Verdenskrig« udgivet
af byens arkiv og m useum er en kort, saglig
redegørelse for byens særlig forhold. Den le
ver op til kravet om, at lokalhistorien kun kan

Besættelsen og befrielsen - 40 år efter

fungere med et godt kendskab til den alm in
delige udvikling. H eftet om taler byens pla
cering i løbet a f krigen, det illegale arbejde,
det offentlige liv og dagliglivshistorien.
Silkeborg h ar fået tre bem ærkelsesværdige
publikationer, hvoraf den ene allerede er be
skrevet. Den tidligere leder a f byens lokal
historiske arkiv, nu lokal forlagsm and J a n
H orskjæ r h ar skrevet den meget sm ukke bog
»Silkeborg 1940—45«. Bogen er et signale
m ent a f byen og tiden. På grundlag a f især de
lokale aviser fortælles om stort og sm åt i det
offentlige liv og i dagliglivet, sådan som m an
kunne se det i provinsbyerne landet over. Bo
gen er kronologisk opbygget og fortælleglæ
den kan bedst sam m enlignes m ed et af for
billederne, Erik K jæ rsgaards meget læste besættelsestidsbøger. Bogens styrke er de godt
valgte og sm ukt reproducerede fotos. Som a r
kivm and h ar han haft et førstehåndskendskab
til denne guldgrube. Situationsbilleder og do
kum entariske optagelser fra bygninger og
f.eks. sabotager i fornem m e beskæringer do
m inerer. Bogens æ rinde er ikke det problem a
tiserende m en det fortællende. Der er u d a r
bejdet et diasshow i tilknytning til bogen.
På M idtjysk Forlag h a r J a n H orskjæ r gen
udgivet en bog fra 1945 om de illegale i M id t
jylland og givet den en flot, ny billedredaktion. T ekstindholdet er i overensstem m else
med, hvad en interesseret offentlighed m åtte
forvente i befrielsessom m eren, n år der skulle
berettes om det illegale arbejde på deres egn.
D enne genres karakter træ der tydeligt frem,
n år en m oderne undersøgelse sæ tter ind. H er
er det nok at sam m enholde Silkeborgafsnittets nedkastningsberetning s. 55-57 med Lars
Peter Sørensens bog. De unøjagtige eller helt
m anglende tidsangivelser, heltedyrkelsen og
den konfliktundvigende tendens i beskrivel
sen a f m odstandsbevæ gelsen m arkerer sig ty
deligt. Billedernes flertal er som venteligt fra
perioden efter d. 5. maj 1945 og ellers viser de
især m otiver, der alligevel ikke kunne skjules.
Pseudonym et LU K A S har med bogen
»Aktive M odstandsfolk« skrevet et vigtigt
stykke R anders-lokalhistorie. Bogen er blevet
til i et vellykket sam arbejde mellem de over
levende fra byens mest aktive sabotagegruppe
og historikeren Jø rg en W iirtz Sørensen.

G ruppen havde tidligt sam let et betydeligt
m ateriale om virksom heden under krigen.
J W S ’s navn nævnes ikke et eneste sted i bo
gen, men hans indsats ved tilblivelsen var an 
det end »ghostw riterens«. Det viste han ved
sin glim rende forelæsning om arbejdet på
S L F ’s tem adag d. 20.4.1985 om besættelses
tidens lokalhistorie. H ans hensigt h ar været
sam m en med gruppens m edlem m er at få
virksom heden placeret i en sam fundsm æssig
kontekst. Hvilket hav var det, fisken svøm 
mede i? Hvilke om kostninger havde det ille
gale virke for de deltagende og de deltagendes
pårørende? M ed disse spørgsm ål bevæger
han sig frem mod den grænse, der går mellem
det, historikeren beskæftiger sig med og det,
en skønlitteræ r forfatter véd at skrive om. Il
lustrationerne er fortrinsvis p ortræ tter af
gruppens m edlem m er og situationsbilleder
fra de aktioner, som gruppen var involveret i.
Bogens betydning til trods er den desværre
tilrettelagt og trykt for prim itivt.
»M odstandsbevæ gelsen i G renaa« er en
længe forberedt beskrivelse a f det illegale a r
bejde i byen. Dele a f bogen bygger på artik
ler, der tidligere h ar været publiceret i årbo
gen »G renå før og nu«. Bogen er skrevet og
redigeret af tidligere m odstandsfolk, men
dette forhold er bevidst og dygtigt nedtonet.
D a der er tale om et sam leværk kan det ikke
undgåes, at der forekom m er gentagelser.
G renås rolle som knudepunkt for Sverigesruterne er velbelyst. D er har dog været v an
skeligheder med at sam m enholde de lokale
forhold med den nationale udvikling. Beret
ningen om pastor Vilh. K raru p og hans møde
m ed Frode Jacobsen kunne m ed fordel have
været kædet sam m en med Steen M. A nder
sens undersøgelser a f »Ringen«. D er er i vir
keligheden tale om et sm ukt eksempel på
denne organisations studieringes udvikling
fra national eftertanke til aktiv illegalitet. Il
lustrationerne er velvalgte og godt reprodu
cerede.
M ed V erner Jensens »Frederikshavn under
besættelsen —set med en deltagers øjne« næ r
m er m an sig til den m ere personligt prægede
og episodiske beskrivelse. Forfatterens kend
skab til forholdene i byen indtil flugten til
Sverige er godt grundfæ stet. Bogen beskriver
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levende de forskellige grene a f det illegale a r
bejde således bladvirksom hed, sabotage og
ikke m indst efterretningsvirksom hed mod ty
ske in stallationer og transporter. V erner J e n 
sen h a r tidligere skrevet bogen »En stum p liv
line« om Sverigestransporterne fra Frederiks
havn. Til bogens væ rdier hører en realistisk
og indfølende vurdering a f provinsbylivet,
hvor alle kendte alle. D et var en ganske a n 
den baggrund for det illegale arbejde end
f.eks. storbylivet.
H verdagslivet under besættelsen har, som
før anført, tiltrukket sig stigende interesse.
Studiet a f em net var grundlaget for et »folkeforskningsprojekt« på Lolland-Falsters Stiftsm useum ledet a f Else M arie Boyhus 1975-76.
E m net blev igen taget op på m useet i ju b i
læ um såret. Et upræ tentiøst hefte med gen
givelse a f en række beretninger om hverdags
livet, billeder a f genstande fra tiden og a n 
noncer giver et sm ukt indtryk a f denne in d 
sam ling. B eretninger og genstande er ind
sam let efter etnologiske principper, og u d 
dragene er a f u m id d elb ar m edrivende sprog
ligt indhold. D et er en a f de velkendte poin
ter, at m angelsituationen tog sig m eget for
skellig ud i by og på land.
U ndervisningsheftet »H verdagen i N o rd 
jyllan d u nder besættelsen« bygger i m odsæ t
ning til M ariboheftet næsten udelukkende på
avisuddrag. D erved n å r m an sjældent ned
u nd er den dengang officielt accepterede over
flade. Fotografim aterialet viser livet i den
store provinsby, og m an spørger sig om ikke
der er an d re fotos fra denne periode end bille
derne på arkivet i Alborg? H eftet n år aldrig
frem til det egentlige lokalhistoriske spørgs
mål: H vad v ar typisk og hvad var specielt for
forholdene netop i dette om råde.
Steen M. A ndersen og Ebbe K iihle h ar
m ed deres hefte »N år D anm ark a tte r er frit«
leveret et forfriskende bidrag til periodens
holdningshistorie. M ed udgangspunkt i F ri
hedsrådets erklæring fra 1943 beskrives b ru d 
flader mellem de etablerede politiske partier
og m odstandsbevæ gelsen. H ensigten har væ
ret at tage kritisk stilling til m yten om det alt
om fattende nationale sam m enhold under be
sættelsen. D erved knytter det beskedne hefte
an til en række a f de m oderne undersøgelser
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a f perioden bl.a. Steen M. A ndersens egen af
handling om m odstandsorganisationen »R in
gen«.
Alan H jorth Rasm ussens bog om nordjyske
fiskeres illegale indsats bygger på interviews
og arkivstudier i det engelske og danske rigs
arkiv. I sin stru k tu r ligger bogen et sted m el
lem de egentlige frem stillinger og de episodi
ske publikationer. E m net er a f betydelig in
teresse, og der fremlægges en række nye detailoplysninger. D et h a r voldt problem er med
at relatere begivenhederne på havet til besæ ttelsestidshistorien i alm indelighed, og dis
positionen er ikke fast. Bogens typografiske
udførelse er utilfredsstillende.

Episodiske fremstillinger
Den personlige beretning f.eks. i form a f brev
udgaver har siden befrielsen været en kendt
genre i besæ ttelsestidslitteraturen. Den p er
sonlige indsats og risiko var et altoverskyg
gende forhold for m ange deltagere, og tidens
særlige betingelser er i vid udstræ kning blevet
form idlet gennem enkeltpersoners udsagn.
G enren er forholdsvis enkel at overtage, og
m ange a f de nye publikationer bygger på
dette forbillede. På tilsvarende m åde forelå
der allerede i 1945 et paradigm e for den lo
kale besættelsesm onografi.
K nud L undbergs hefte om O dsherred illu
strerer sm ukt den episodiske fremstillings ka
rakter. Den bygger fortrinsvis på egne erin
dringer. I forordet hedder det næsten som et
program : »I denne beretning om m odstands
bevægelsen i O dsherred er der, som i alle an 
dre tilfælde i den øvrige del a f landet, det sær
kende, at »historien« ikke hæ nger sam m en,
men består a f sm åberetninger. O g det er n a
turligt, da de enkelte m odstandsgrupper ikke
kendte hinandens tilstedeværelse«.
T itlen »Typer og Tryk« henviser dobbeltty
digt til det illegale bladarbejde, som typogra
fer hurtigt kom ind i via deres fag. Bogen byg
ger på bearbejdede beretninger om det antifacistiske arbejde blandt typografer siden
1933. B eretningerne er fortrinsvis fra hoved
staden, men også A arhus er repræ senteret.
B eretningerne er uden egentlig sam m en
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hæng, men de illustrerer meget godt det fysi
ske slæb med satsblyet og trykningen i natte
timerne. Som en rød tråd i bogen løber ud
giverforbundets interne politiske spændinger.
D K P’ernes rolle får en fremtrædende place
ring, mens der kan iagttages en afventende
holdning til socialdemokraternes indsats. Bo
gen er ikke så let at finde rundt i. En ind
holdsfortegnelse havde været nyttig.
De »små« sjællandske publikationer fra
Dragør, Ledøje-Smørum, Roskilde og Slan
gerup har tydelige lighedspunkter. Beskrivel
serne knytter sig ikke mindst til hændelser
omkring stedlige tyske anlæg og forlægninger.
Dragørs og Ledøj e-Smørums beliggenhed
nær ved henholdsvis Værløse og K astrup fly
vepladser gav en direkte berøring med be
sættelsesmagten. Ellers beskrives det illegale
arbejde kort i form af bladvirksomhed, sabo
tage, våbenmodtagelser og etablering af ventegrupper. Nogen vurdering af områdernes
særlige forhold får man ikke, selvom det f.eks.
kunne have været nyttigt at fa meddelt en
vurdering af hovedstadens nærhed i relation
til det illegale arbejde.
Næstved kommune og Storstrøms Amts
museer (uden Næstved) har udgivet oversig
ter i slægt med den ovenfor beskrevne række.
Museet i M aribo har udgivet en besættelses
tidens slangordbog. Den forekommer nu at
være temmelig østdansk i sit udvalg. Det
kunne være interessant at fa undersøgt emnet
i resten af landet. Samme museum har ud
givet et hefte om tyske og russiske flygtninge
på Lolland-Falster. En række velvalgte avis
uddrag er bundet sammen af Else-Marie
Boyhus’ kommentarer. Igen er det den historisk-etnologiske synsvinkel, der gør heftet læseværdigt.
Fyn har ikke givet mange publikationer.
Dog har det meget producerende museum i
Svendborg udgivet »en mindebog«. Heftet er
vel det af de behandlede, der ligger tættest op
til det omtalte paradigme for en lokale besættelsesmonografi fra befrielsessommeren.
Den jyske litteratur er mere varieret og for
holdsvis talrigere end i det øvrige land. »Kolding kæmper« er en samling beretninger
fra medlemmer af Danmarks Kommunistiske
Parti, som under krigen havde berøring med

Kolding. Det gælder således bl.a. Ib Nørlund
og Villy Fuglsang. En række lokale kam m era
ter beretter om illegalitet og tysk fangenskab.
Rudolf Sørensens Stutthof-dagbog er af en
ganske særlig karakter.
I
Vejle har forlaget Humilitas udgivet tre
hefter i serien Interviews fra besættelsen. De
to hefter behandler politiets rolle i byen, mens
det tredie angår byens første byleder. Hef
terne bygger på ca. 20 år gamle båndinter
views, og udgiverne vedgår, at det dengang
var vanskeligt for dem at stille de rigtige
spørgsmål. Desværre mangler derfor talrige
sikre tidsangivelser og oplysninger om hele
det vigtige illegale kontaktnet, der var det,
der knyttede bevægelsen sammen. Hefterne
illustrerer godt provinsbyens særlige forhold.
Foruden Lars Peter Sørensens bog om ned
kastningerne omkring Silkeborg har forlaget
Dixit i Them udgivet en smukt illustreret bog
nemlig lægen i Gjedved, Ove Høegh-Guldbergs beretning om sit illegale arbejde. Bogen
bygger på en beretning, der er nedskrevet
kort efter krigen. Illustrationerne er forfat
terens egne fotos både i farve og sort-hvid. En
del af billederne er optaget illegalt under kri
gen. Der er tale om en velfortalt og helstøbt
fremstilling af en illegals skæbne. Sammen
lignet med bogen om A/S-gruppen fra Ran
ders kan bogen bl.a. belyse de betydelige for
skelle under hvilke de forskellige socialgrup
per oplevede illegaliteten.
Heftet om Varde er af en særlig karakter.
Ellen Bøgh Lundorf skrev allerede i sommer
månederne 1945 en rapport over det illegale
arbejde i byen, og 40 år senere kan forf. igen
bygge på sit materiale fra dengang. Det giver
den historiske oversigt en høj grad af tro
værdighed. Heftets afsluttende principielle
bemærkninger er et eksempel på de funderin
ger over besættelsestidens almindelige histo
rie, som man ofte træffer på i denne type pub
likationer. Nogen sammenhæng med de spe
cielle forhold i Varde etableres ikke.
A. S. Møllers beretning om sin tid som efterretningsofficer i Nordjylland er nok en per
sonlig skildring, men den bygger tydeligt nok
på oplevelser fra en skolet iagttager og skri
bent. Spionens hverdag med de små og store
begivenheder fortælles uheorisk. Det der talte
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i forbindelse med indsamlingen af oplysnin
den præges heraf. Hobrobogen er et eksempel
ger var det hårde, systematiske slid, f.eks. når
på, hvor vanskeligt det kan være for den en
der skulle sorteres og analyseres tyske felt
kelte at vurdere et lokalsamfunds historie, når
postnumre, en vigtig kilde til opklaring af
man selv har haft en plads i den. A. Vejen
hvilke afdelinger, der lå hvor og hvornår.
Andersens Viborgsamling er et direkte optryk
Pseudonymet Ebbe Holman betegner en
af episodiske artikler i en lokal ugeavis byg
gruppe journaliststuderende, der i perioden
gende på forskellige, ret tilfældige personers
1984—85 arbejdede med retsopgørets skæbne i
lokale beretninger fra de fem onde år. —J ø r
Randers. Hensigten var at skabe en bog, der
gen Toubro er lokalredaktør i Hadsund og
sprogligt og indholdsmæssigt kunne fængsle
har i den egenskab interesseret sig for be
ned til 9-klasseniveau. De valgte »historier«
sættelsestidens lokalhistorie. Han har skrevet
fortæller om forskellige typer af »provinsby
en række avisartikler om meget forskellige
forrædere« altså værnemageren, frikorpsman
emner. En del af m aterialet bygger direkte på
den, OT-m anden o.s.v. Det er imponerende,
andres undersøgelser af områdets historie.
at holdet har haft held til at få kontakt til så
Bogen er teknisk set primitiv.
mange, der har villet fortælle om deres per
sonlige skæbne fra den forkerte side af retsop
gøret. Illustrationerne er fortrinsvis hentet fra
Sam m enfatning
den by, hvor handlingerne udspilles. Des
værre har man også indpasset en række mere
Den omfattende historieskrivning om besæt
dramatiske interneringsbilleder især fra ho
telsestiden må vække til eftertanke. Der er ty
vedstaden, hvor lokale billeder manglede.
deligt nok et behov for ny litteratur om em
Bogen om Holsted kommune minder i
net, ligesom der er forfattere, der har lyst til
strukturen om de »små« sjællandske publika
at skrive.
tioner og om Svendborgbogen. Det samme
Ser man statistisk på de udkomne titler er
gælder bogen fra Skanderborg.
der flere forhold, der falder i øjnene. Littera
Peter Laursen: »Hvidstengruppen som
tur om hele landet herunder hjælpemidler er
Barner Andersen oplevede den« er tænkt som
talmæssigt lavt placeret. Mere end tre fjerde
en skolebog, og der er da også udkommet en
del af titlerne angår lokalhistoriske emner og
lærervejledning til den. Bogen indeholder re
af dem er to trediedele litteratur om jyske for
ferater af sam taler mellem elever og Barner
hold. Den intense udgivervirksomhed i ho
Andersen ikke mindst om hans følelser i for
vedlandet har sikkert sin baggrund i flere for
bindelse med det illegale arbejde, retssagen
hold. Det er en kendt sag, at den tidligere beog fængselsopholdet. Bogen gengiver igen en
sættelsestidslitteratur især var præget af ho
række af Hvidstensgruppens kendte breve.
vedstadens forhold, og der har derfor manglet
Tre bøger af tilsyneladende helt forskellig
lokal litteratur. Måske har områdets frem
karakter bindes sammen af det forhold, at der
trædende placering m.h.t. våbenmodtagelser
er tale om journalistiske bearbejdelser af tid
og tæt jernbanesabotage også spillet en rolle.
ligere publicerede avisartikler om lokal beUdgivelsesmønstret for så vidt angår ud
sættelsestidshistorie. De to første bøger har
givere er langt mere sammensat. Egentlige
den force, at de er skrevet af forfattere, der
forlag har udgivet 13 titler, mens museer teg
har et personligt kendskab til begivenhe
ner sig for 12 og arkiver kun for 4. Det er ty
derne.
deligt, at museer med en solid udgivelses
H.
Morell-Jørgensen var lokalredaktør i praksis også har forstået at håndtere besættel
Hobro under krigen og kendte byen og dens
sestiden. De lokalhistoriske arkiver står langt
mennesker ud og ind. Det illegale arbejde
svagere vel sagtens p.g.a. kortere tradition for
blev i Hobro sat igang under indflydelse fra
udgivelser.
Randers, og forf. fik selv en plads i arbejdet.
Forfatterkredsen er også af interesse. En
Hele byens illegale virke under besættelsens
del af publikationerne er skrevet af personer,
beskrives ud fra denne plads; endog billedsi
der selv erindrer eller deltog i periodens be
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givenheder. Deres fremstillinger adskiller sig
ofte fra de fremstillinger, der skyldes yngre
forfattere. Brudfladen mellem faghistorikeren
og amatørhistorikeren forekommer egentlig
ikke særlig iøjenfaldende, når det gælder de
nye undersøgelser. De vægtigste publikationer
er således skrevet af omhyggelige »amatører«
der har haft flair for m indst et par af de væ
sentligste forudsætninger for historisk forsk
ningsarbejde: Valget af et vedkommende
emne, aktuelle problemstillinger og en grun
dig kildebehandling, hvor ikke mindst hoved
kilderne forstås vejet frem for illustrerende
kilder. N år det drejer sig om de øv vige frem 
stillinger mærkes forskellen mellem fagfolk og
andre forståeligt nok tydeligere. Der er van
skeligheder med at knytte »sit« lokalområde
til den almindelige udvikling, og ligger der
ikke et egentligt forskningsarbejde bag ind
satsen, vil man ofte se forbi de forhold, der
knytter ens eget sted til omverdenen. Endelig
ligger der utvivlsomt for den helt lokale for
fatter en vanskelighed deri, at den publika
tion, man skrev, ofte var et bestillingsarbejde,
hvortil der var knyttet bestemte forventnin
ger. For kommende forfattere af denne sidste
kategori fornemmes savnet af en moderne besættelsestidshistorie, hvor nye problemstillin
ger ikke mindst de lokale variationer, kunne
præsenteres.

Litteraturfortegnelse
Følgende titler har været omtalt i den samlede an
meldelse. Udgiverne takkes for beredvilligt at have
stillet eksemplarer til rådighed for mig tit på
grundlag af meget små oplag. Endelig takkes M u
seet for Danmarks Frihedskamp for bistand i for
bindelse med litteratursøgningen.
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