
Modstand

Jubilæerne står i kø her i foråret 2020. 80-året for besættelsen, 75-året 
for befrielsen. Årene var så forbandede, at alle danskere gjorde mod-
stand mod tyskerne. Eller gjorde vi? Indtil 1970’erne skrev de fleste 
historikere om det, der samlede nationen under den tyske besættelse. 
Men senere gjorde historikere oprør mod tilgangen og diskuterede, 
om modstand eller tilpasning til tyskerne betød mest. Og historier 
om stikkere, griske menneskesmuglere og tyskerpiger så dagens lys.

Forfatter Niels Wium Olesen peger på, at vi stadig kan høre de døde 
modstandsfolks stemmer i de følelsesladede og aktuelle debatter. Når 
øjenvidnerne forsvinder, mister eftertiden selvfølgelig erfaringer, 
men debatterne kan også blive mere nøgterne. Måske bliver besættel-
sestiden efterhånden almindelig historie, og vi kan sætte fokus på de 
mange forskellige slags modstand, der var.
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Forfatteren siger: 
”Der har været en meget stærk tendens til at opfatte modstandsbevægel- 
sen som et samlet hele. I bogen fokuserer jeg på forskellige motiver for 
modstand og ikke mindst de meget forskellige forestillinger om, hvilket 
dansk efterkrigssamfund man forsøgte at opnå med modstand. Nogle 
ville bare tilbage til tiden før den 9. april 1940, andre så modstanden 
som en vej eller rettere en genvej til store og omfattende samfundsforan-
dringer.”
 
”Historien om besættelsen rejser også nogle aktuelle spørgsmål, der fas-
cinerer mig. Hvad vil vi vove? Hvor meget vil vi ofre? Føler jeg ansvar for 
fællesskabet og for min egen samvittighed?”

Om forfatteren
Niels Wium Olesen er lektor i historie, Aarhus Universitet.

Om serien
Modstand er 32. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 
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