
 

Kresten Andresen: Krestens breve og dagbøger : 
en dansker på vestfronten i Første Verdenskrig 
(99.4) 
Kresten Andresen var blandt de mange dansk-
sindede soldater som gjorde tjeneste i den tyske 
hær. Han, som bl.a. havde læste filosofikum i  
København, beretter om krigens vilkår og forholdet 
til de tyske kammerater og overordnede. 

P. Wemmelund: Denne onde krig (99.4 Bruun, Hans). 
Hans Bruun deltog som tvangsindkaldt på tysk side i 1. 
verdenskrig. Han kompagni bliver sendt over Karpater-
ne ind i Galizien og senere til Ukraine, og hans dag-
bog skildrer krigens dagligdag, problemerne med at 
være dansksindet tysk soldat samt det lokale folkeliv. 

Thomas Sølbeck: Artillerist på Vestfronten (99.4) 
Erindringer fra Thomas Sølbeck, der som tysk  
soldat deltog i forårsoffensiven ved Vestfronten  
i 1918. Vi hører om kammeratskabet, de blodige 
kampe og om anfægtelser ved krigens moralske 
opløsning. 
 

 

Alle materialer  kan lånes eller bestilles på dit lokale bibliotek. 

 

Listen er udarbejdet af bibliotekar Mie Henriksen, Hammel Bibliotek 

En litteraturliste med flere oplevelser fra 1. Verdenskrig: 

Romaner, breve og erindringer 



 Erling Jepsen: Erna i krig 
Sønderjyske Erna forklæder sig som soldat og  
tager sammen med sin søn Kalle til fronten, da 
han bliver indkaldt til tysk krigstjeneste —  
Kalle kan nemlig dårligt klare sig uden sin mor.  
Med underfundig humor fortælles om Ernas  
bidrag til at tyskerne taber krigen. 

Karsten Lund: Christas to forlovelser 
Christas forlovede vender ikke tilbage fra 1.  
verdenskrig. I stedet bliver hun gift med hans  
soldaterkammerat og kommer til at leve et  
overklasseliv i Kolding. Som enke finder hun ud  
af, at hun har levet på en løgn. 
. 

Karsten Skov: Enkeland 
Denne roman foregår i området omkring Sønder-
borg, hvor dansksindede Traugott arbejder på det 
lokale teglværk, der har svære tider pga. krigsøko-
nomien. En dag bliver han indkaldt og sendes til 
skyttegravene i Frankrig, og oplevelser herfra  
skildres også. Derhjemme venter konen Sille med 
stigende uro på nyt fra sin mand,. 

Jakob Brodersen: Thode 
Sønderjyden Thode indkaldes som 19-årig til den  
kejserlige tyske hær i 1915. Han overlever flere 
drabelige slag på både Øst– og Vestfronten.  
I krigen møder han skæbnen, kærligheden og 
den tragedie, der følger ham resten af livet.  
Bogen er baseret på efterladte erindringer. 
 

Pernille Juhl: Vent på mig Marie 
Sønderjyden Anders indkaldes til tysk krigstjeneste i 
1914 og tilbringer fire år i skyttegravene. Han holder 
sammen med tre andre sønderjyder. Hans kæreste 
Marie er lærer i Gråsten og venter utålmodigt på 
ham.  Forfatteren har bygget romanen på sin farfars 
dagbøger, som han førte under hele krigen. 
 

Karsten Skov: Knacker 
I april 1917 udnytter frontsoldaten Esben sin orlov til  
at vende tilbage til sin familie i det tyskstyrede Sønder-
jylland. Han nages af sine grufulde oplevelser ved  
Vestfronten og beslutter sig for at desertere. Planen er 
at flygte til Ærø, men i stedet må han skjule sig på loftet 
på sin gård. 
 

Kåre Johannessen: Kejserhøgen 
I 1914 indkaldes Albert fra den tyske del af  
Sønderjylland til 1. verdenskrig. Hans tanker om 
helte-krigere ødelægges efter skyttegravskrig i 
Belgien og senere som pilot i det tyske luftværn, 
selvom han når at møde ”Den Røde Baron”. 
 

Thomas Dinesen: No man’s land (99.4) 
Thomas Dinesen er Karen Blixens lillebror, og tilbage i 
1917 var han så ivrig efter at komme i krig, at han  
lod sig  indrullere i den canadiske hær, med hvem 
han så kom til Vestfronten. Anne-Cathrine Riebnitzsky 
har skrevet et fint forord til bogen, der sætter den i et 
nutidigt lys. 


