
 

 



Barker, Pat: Levende model  
Paul og Elinor, som begge studerer ved kunstakademiet Slade i 
London, forelsker sig i hinanden efter hvert sit ulykkelige 
kærlighedsforhold. Ved den 1. verdenskrigs udbrud melder Paul 
sig som frivillig til det belgiske Røde Kors,og de lemlæstelser og 
uhyrligheder, han oplever ved fronten, forandrer hans syn på livet, 
kærligheden og kunsten for altid 
 
Barry, Sebastian: Og alt blev stille 
Irske Willie Dunne melder sig som frivillig til den engelske hær 
under 1. verdenskrig og tilbringer trøstesløse år i Flanderns 
skyttegrave, mens både den politiske og familiemæssige 
hjemmefront krakelerer og gør ham mere og mere desillusioneret 
 
Brockmole, Jessica: Engang en sommer 
Et tæt venskab og en uskyldig forelskelse opstår, da Luc's franske 
forældre tager den 15-årige sårbare og kunstneriske Clare til sig. 
Kan kærligheden overleve mange års adskillelse, traumer fra 1. 
verdenskrig og forsvundne breve 
 
Cocteau, Jean: Under foregivende  
Thomas de Fontenoy - eller Guillaume Thomas, som han hedder i 
virkeligheden - er en ung mand, der vil frem i verden. Han snyder 
sig frem i Paris under 1. verdenskrig, og han gør det godt, fordi 
han selv tror på sit bedrag 
 
Coelho, Paulo: Spionen 
Danser, forførerske og spion - Mata Hari var en kontroversiel figur, 
men i sidste ende blot en kvinde, hvis frisind var forud for hendes 
tid - og som hun betalte den ultimative pris for 
 
 
 
 
 



Coventry, David: Den usynlige mil 
Roman om en ung mands vej gennem Frankrig, som en del af 
Tour de France-feltet. Her bliver minder fra 1. verdenskrig blandet 
med anstrengelserne på cyklen, godt hjulpet på vej af et massivt 
indtag af alkohol og stoffer 
 
Elston, Ben: Krigens første offer 
Politikommissær Kingsley bliver fængslet, da han nægter at lade 
sig indskrive som soldat for England under 1. verdenskrig. Han får 
en hård medfart i offentligheden og bliver i al hemmelig sendt til 
fronten som spion, hvor han skal opklare et mord på en 
fremtrædende homoseksuel aristokrat 
 
Ernestam, Maria: Altid hos dig 
Da Ingas mand uventet dør kastes hun ud i en kamp for atter at 
finde en mening med tilværelsen. Hun vælger at tilbringe vinteren i 
familiens gamle sommerhus på Marstrand og her finder hun 
gamle breve og udklip, der bringer skjulte familiehemmeligheder 
op til overfladen 
 
Faulks, Sebastian: Men fuglene synger alligevel 
Inden 1. verdenskrig oplever Stephen et smukt kærlighedsforhold, 
men krigen ødelægger det. Stephen tager krigens rædsler og 
forfærdelige oplevelser med i sit sind og har svært ved at blive et 
helt menneske igen 
 
Fitzgerald, F. Scott: På denne side af Paradis  
Forfatterens debutroman om livet på Princeton blandt 1. 
verdenskrigs tabte generation af fashionable og desillusionerede 
unge, der keder sig 
 
 
 
 
 



Forester, C. S.: Afrikas dronning 
Mekanikeren Allnutt tvinges af omstændigheder under 1. 
verdenskrig ud på en farefuld færd ned ad Congofloden sammen 
med den engelske missionær, Rose. Om bord på den 
faldefærdige pram "Afrikas dronning" planlægger de at sprænge 
det tyske skib "Königin Louise" i luften 
 
Hammad, Isabella: Pariseren 
En palæstinensk mand tager til Europa under 1. verdenskrig for at 
studere. Han får hele sit liv og verden sat i perspektiv, og det 
forandrer ham for altid. Det er ikke nemt at vende hjem, og krigen 
truer 
 
Hašek, Jaroslav: Den gode soldat Svejks eventyr  
En hundehandlers oplevelser som soldat under den 1. verdenskrig 
er skildret som en underfundig satire over militærvæsenet 
 
Hemingway, Ernest: Farvel til våbnene 
Tragisk kærlighedsaffære mellem en engelsk sygeplejerske og en 
amerikansk ambulancechauffør ved den italienske front under 1. 
verdenskrig 
 
Hertmans, Stefan: Min bedstefars himmel 
Kort før hans død overdrages forfatteren morfarens notesbøger, 
og ved hjælp af disse stykkes hans livshistorie sammen i en 
blanding af roman og essay. Om fattige kår i opvæksten, 
kærligheden til faderen og de gruopvækkende oplevelser som 
soldat i 1. verdenskrig 
 
Hope, Anna: De savnede 
Året er 1920. Hetties bror overlevede krigen, men er nedbrudt. 
Evelyn mistede sin kæreste og Ada sin søn. Kvindeskæbnerne 
bindes sammen, da der dukker en dørsælger op i Adas hjem med 
en hemmelighed 
 



Jepsen, Erling: Erna i krig  
Historisk roman. Sønderjyske Erna tager sammen med sin søn 
Kalle til fronten, da han indkaldes til tysk krigstjeneste under første 
verdenskrig. Med underfundig humor fortælles om Ernas bidrag til 
at tyskerne taber krigen 
 
Johannesen, Kåre: 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" 
 
Juhl, Pernille: Genforening  
lldsjælen Hans Peter Hanssen brugte sin indflydelse som 
redaktør, politiker og minister til at kæmpe for at få Nordslesvig 
tilbage til Danmark 
 
Juhl, Pernille: 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 
 
Jünger, Ernst: I stålstormen 
Forfatterens intense beretning fra fronten i skyttegravene - om 
gasangrebene, den evige summen af flyvende projektiler og 
kammeraternes rædsler 
 
Kelly, Martha Hall: De forsvundne roser 
En amerikansk og to russiske kvinder får vendt op og ned på 
deres liv på grund af dramatiske omstændigheder i tiden omkring 
første verdenskrig. Kan de finde kærligheden og lykken igen? 
 
 
 



Korch, Morten: Kongemøllen  
I gullaschtiden er der generationsskifte på fabrikken Kongemøllen, 
hvor direktør Bryde og det unge par Hammer kæmper for 
familiens kontrol over fabrikken, mens de unges kærlighed stilles 
på prøve 
 
Kvistgaard, Morten: Alla og klaveret  
Alla Lermontova er 19 år gammel og drømmer om en 
koncertkarriere som pianist. Men hendes forældre ønsker hende 
gift med juristen Max, og snart bryder 1. verdenskrig ud 
 
McCarthy, Tom: C 
Serge Carrefax fødes i 1898 ind i en særpræget familie uden for 
London. Gennem hans livshistorie og livslange fascination af 
radiobølger fortælles om udviklingen af trådløs kommunikation og 
samfundets udvikling 
 
Mankell, Henning: Dyb  
Lars Tobiasson-Svartman leder for den svenske marine en række 
opmålinger af havdybder under 1. verdenskrig. Hans ægteskab er 
kuldslået og mødet med en ung fiskerenke på et ellers øde skær 
bliver fatalt 
 
Maugham, W. Somerset: Ashenden  
Den britiske agent Ashenden rejser rundt i Europa under Den 1. 
Verdenskrig for at afsløre spioner og landsforrædere. 
Romanhelten har været forbillede for senere forfattere af 
spionromaner 
 
 
 
 
 
 
 



Molesini, Andrea: Villa Spada 
Mod slutningen af 1. verdenskrig må familien Spada ufrivilligt dele 
familievillaen først med tyske, så østrigske tropper. Den unge 
mand Paolo engagerer sig i modstandsbevægelsen, det gør han 
både for sit fædreland, men i lige så høj grad for at imponere sin 
kusine, Giulia, i hvem han er forelsket. Balancegangen bliver dog 
gradvist sværere som krigen spidser til 
 
Petersen, Boy: Grænseland 1917 
Sønderjyske Nis falder på tysk side i 1917, og tilbage sidder Anke 
med to små børn. Sladderen tager fat, da hun bliver gravid efter 
en voldtægt og svigtes af sine nærmeste 
 
Poschenrieder, Christoph: Spejlkassen 
Ismar Manneberg deltog i første verdenskrig på tysk side, og hans 
grandnevø studerer med stigende besættelse Ismars fotografier 
fra fronten. Efterhånden bliver den store tidsmæssige forskel 
imellem de to udvisket og virkelighedsopfattelsen skrider, da de 
hver især modtager henholdsvis et brev og en e-mail fra ukendte 
kvinder 
 
Quinn, Kate: Kodenavn Alice 
Historisk roman om to kvinder, fra hver deres tid i et krigsplaget 
samfund 
 
Remarque, Erich Maria: Intet nyt fra Vestfronten 
Om rædslerne i Vestfrontens skyttegrave under 1. verdenskrig 
 
Rindel, Gerd: I skyggen af en krig 
København 1910. Den godhjertede men vege Valdemar Brøns 
forsøger at gøre alle i familien tilpas, men det er svært når man 
hele tiden skal mægle mellem hustruen og plejedatteren fra et 
tidligere ægteskab. Samfundet er i forandring, kvinderne får 
stemmeret og det kræver sin mand at holde sammen på og 
forsørge sin familie i økonomiske trange tider 



Paludan, Jacob: Jørgen Stein  
Den første verdenskrigs udbrud opløser de idealer og værdier, 
som har præget Jørgen Steins opvækst, og han formår aldrig at 
blive fortrolig med den nye tid 
 
Sax, Aline: Pigen og soldaten 
Kortroman om en blind pige, der i Belgien under 1. verdenskrig 
bliver gode venner med en soldat, som stammer fra Afrika 
 
Skov, Karsten: Enkeland  
Under 1. verdenskrig er Sønderjylland fortsat en del af Det Tyske 
Kejserrige, og mange dansksindede mænd indkaldes til tysk 
krigstjeneste, herunder også Silles mand 
 
Skov, Karsten: Knacker 
I april 1917 udnytter frontsoldaten Esben sin orlov til at vende 
tilbage til sin gård og familie i det tyskstyrede Sønderjylland. 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 
 
Søby, Mads-Peder Winther: Vi var mennesker i skyggernes 
tid  
En ung sønderjyde befinder sig i en tysk skyttegrav under 1. 
verdenskrig i timen op til forårsoffensiven i 1918, og tænker 
tilbage og reflekterer over kærligheden, Gud, livet og døden 
 
 
 
 
 
 

 


