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Indledning
 Mine udgangspunkter for opgaven har været at finde ud af hvordan Sonja trilogien virker 

som tidsbillede på en ofte overset (umiddelbart før-krigs) tid med store problemer og frygt for 

fremtiden med Hitler ved magten i Tyskland; og om dette tidsbillede kan læses ud af trilogien og i 

så fald hvordan. Samtidig gennem en skildring af hvordan krigen er blevet skildret i børnebøger 

gennem tiden også at forholde Sonja trilogien med dens samtid ifølge tidligere forskning om 

krigslitteratur og historiske bøger om krigen. Derudover at se på hvordan forholdet til den tyske 

flygtningefamilie, den jødiske/halvjødiske familie, dansker-stikkerne og tyskerne i henholdsvis 

Sønderjylland, København og ude på heden i Midtjylland beskrives af A. Chr. Westergaard og 

hvilke forskelle der er og at forsøge at svare på hvorfor. Til slut vil jeg forsøge at finde svar på 

hvorfor Westergaard har valgt at fortælle denne historie i en pigebogstrilogi. med fokus på hvordan 

virker den som pigebog, og hvad det gør for bøgernes historiske samtidsskildring og skildringen af 

pigernes hverdagsproblematikker.

Resume af To Veninder, Sonja og Hilda og Sonja paa Heden
Jeg vil starte med et kort resume af de tre bøger i serien og en kort præsentation af forfatteren A. 

Chr. Westergaard. I opgaven har jeg valgt at kalde den samlede serien Sonjabøgerne eller Sonja 

trilogien.

 I første bog, To Veninder bliver Hilda Grünemann, 13 år som har en jødisk far, og en mor med 

en marskendiserforretning, venner med den jævnaldrende Sonja Besser som udover en dansk mor 

med svækkede nerver og en tysk far, der er fængslet i Tyskland, da han som journalist havde skrevet 

imod den nazistiske tankegang, har broderen Kurt på 14 år. Sonjas mor kommer på hospitalet pga. 

dårlige nerver og samme dag får Sonja og Kurt et telegram hvor der står at faderen vil prøve at 

flygte over grænsen, og at moderen skal komme derned med nogle penge. Hildas mor, Fru 

Grünemann og Kurt tager derned men da der ikke sker noget tager Fru. Grünemann hjem igen og 

Sonja og Hilda rejser derned, samtidig med at Kurt bliver narret på en biltur, af den danske stikker 

Heinreich Murch, og ender med at bliver fanget og låst inde i et hus i Tyskland. Hr. Besser, herefter 

kun kaldet Besser, kommer til Tønder og møder sin datter og Hilda hvorefter Hilda narrer Murch til 

at tage hende med ned til Kurt. Samtidig beslutter Kurts tyske fangevogter sammen med en tysk 

politiofficer sig for at lade Kurt gå, men inde det sker er Hilda også fanget og kommet til samme 

hus som Kurt, men hun kommer dog tilbage med det samme da de finder ud af at hun ikke, som de 

fejlagtigt troede, er Kurts søster. Kurt får også lov til at komme tilbage lidt senere, med hjælp fra en 
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dansk jernbaneassistent. De kommer alle til København igen og sådan slutter første bog. To 

Veninder er senere udgivet under navnet Sonja.

I anden bog, Sonja og Hilda, bliver Besser konstant forfulgt og to forsøg på at kidnappe ham 

for at få ham tilbage til Tyskland bliver forpurret af Hilda og en tilfældig åndsnærværende sømand. 

Familien Besser vil gerne ud på heden for at få fred, men fru Bessers bror, Gustav Borg, som er 

noget højt inde for det nye tyske regime, forsøger sammen med Murch og en anden stikker, Steyer, 

at gøre hvad de kan for at få Besser smuglet til Tyskland og tilbage i fængsel.

 I Sonja paa Heden, som er sidste bog, er familien Besser flyttet ud på heden og Hilda har fået 

lov til at bo der et 1/2 års tid. Her møder de bl.a. en døende vandrende jøde, som finder fred og dør 

hos familien, en jødehadende læge og en sygeplejerske der er halvjøde og som siger nogle ord om 

at jøderen er nødt til at holde sammen, og de ord får Hilda til at tænke over det at være jøde. Til 

sidst i bogen dukker Gustav Borg op igen, men nu på flugt fordi nogen har fundet ud af at hans 

kone har jødeblod i årene. Efter noget forhandling får de lov til at blive hos Besserfamilien, og 

Besser og Gustav får talt ud med hinanden. Gustav indrømmer at han var forblændet af det han 

troede på og ikke så på konsekvenserne af det. 

A. Chr. Westergaard
I Historien om børnelitteratur af Torben Weinreich var Alfred Christian Westergaard (1888-1951) 

en af Danmarks mest produktive, læste og anerkendte danske børnebogsforfattere i 20‘erne og 

30‘erne. Han var uddannet lærer og blev senere skoleinspektør, men forstod at skrive drengebøger 

som var elsket af både børn, forældre og anmeldere.1 

A. Chr. Westergaard, som han normalt omtales som, var en produktiv forfatter med op mod 60 
børnebøger, de fleste drengeromaner, og han var populær ikke kun hos bibliotekarerne, men 
også hos både anmeldere og læsere. På Danmarks Biblioteksforenings børnebogsudvalgs lister 
over anbefalelsesværdige bøger, Fortegnelse over Børne- og Ungdomsbøger, var han opført med 
flest titler i alle årene, dvs. 1932, 1938, 1941 og 1944. Og anmeldelserne af hans bøger 
indledtes typisk med formuleringer som:

"Forfatteren […] hører til de allerbedste Navne inden for 
dansk Ungdomslitteratur. Han tager ethvert ønskeligt 
Hensyn til Læseren i sine Skildringer; han er frisk og 
fornøjelig, levende og sandfærdig i sin Fremstilling. 
Forældre kan trygt give deres Børn hans Bøger – og de 
kan selv læse dem med Glæde og Udbytte."2
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1 Torben Weinreich Historien om børnelitteratur, Branner og Korch 2006, s. 405

2 http://www.denstoredanske.dk/Historien_om_børnelitteratur/„Børnene%2c_de_værgeløse”_-
__børnelitteraturen_1918-1964/Drengeromanerne/A._Chr._Westergaard (8/5-12)

http://www.denstoredanske.dk/Historien_om_b%C3%B8rnelitteratur%2F%E2%80%9EB%C3%B8rnene%2C_de_v%C3%A6rgel%C3%B8se%E2%80%9D_-__b%C3%B8rnelitteraturen_1918-1964%2FDrengeromanerne%2FKirk%2C_Gelsted_og_Kristensen
http://www.denstoredanske.dk/Historien_om_b%C3%B8rnelitteratur%2F%E2%80%9EB%C3%B8rnene%2C_de_v%C3%A6rgel%C3%B8se%E2%80%9D_-__b%C3%B8rnelitteraturen_1918-1964%2FDrengeromanerne%2FKirk%2C_Gelsted_og_Kristensen
http://www.denstoredanske.dk/Historien_om_b%C3%B8rnelitteratur%2F%E2%80%9EB%C3%B8rnene%2C_de_v%C3%A6rgel%C3%B8se%E2%80%9D_-__b%C3%B8rnelitteraturen_1918-1964%2FDrengeromanerne%2FKirk%2C_Gelsted_og_Kristensen
http://www.denstoredanske.dk/Historien_om_b%C3%B8rnelitteratur%2F%E2%80%9EB%C3%B8rnene%2C_de_v%C3%A6rgel%C3%B8se%E2%80%9D_-__b%C3%B8rnelitteraturen_1918-1964%2FDrengeromanerne%2FKirk%2C_Gelsted_og_Kristensen


Bøgerne var både spændende og for mange af læsernes vedkommende beskrev de en helt anden 

kultur end den de kendte, da rigtig mange af hans bøger handler om og foregik blandt fiskere på den 

jyske vestkyst, men også mange handler om Første Verdenskrig og de rædsler den bragte med sig. 

Westergaard beskrev aldrig deltagelse i krigen som noget heroisk men som et onde, og han talte 

indtrængende imod heltedyrkelse. Generelt fremhævede Westergaard krigens rædsler for derved 

ikke at fremynde krigeriske sider ved drengene, og i Fra Askepot til Asterix beskriver Vibeke Stybe 

Westergaards håndtering af krigsbeskrivelserne således: “Westergaard vil vise at krig ikke er en leg, 

men nød og elendighed. Gennem krigslegen opildnes børnene i bogens begyndelse men da krigen 

bliver en realitet giver Westergaard ikke helteglorien til den der vil krig, men til den der vil fred”.3

 Ifølge Historien om Børnelitteratur engagerede Westergaard sig, efter Første Verdenskrig, i 

hjælpen til de såkaldte „Wienerbørn”, som levede i stor fattigdom, og hvoraf i alt 20.000 blev bragt 

til Danmark for at bo hos danske familier.4  

 Westergaard er mest kendt for Klit-Per som er kommet med på listen over de bedste 100 

værker i børnelitteraturen ifølge Torben Weinreich og Kari Sønsthagens Værker i børnelitteraturen5. 

Weinreich hører til toppen indenfor dansk børnelitteratur forskning og er professor i børnelitteratur 

og har skrevet børnelitteratur og værker om børnelitteratur. Westergaards bøger var ifølge Mette 

Winges Dansk børnelitteratur 1900-1945- med særligt henblik på børneromanen så gode at de blev 

udpeget som pædagogiske anbefalsværdige ungdomsbøger. 6 I Winges bog er Westergaards 

pigebøger kun nævnt i  en sidebemærkning om at han har skrevet nogle få pigebøger og intet om 

hvad de handler om. Mette Winge er dansk forfatter, mag.art., dr.phil. 1976 med Dansk 

børnelitteratur 1900-45.7 

 

Formål
Der er flere formål med denne opgave bl.a. at forsøge at klarlægge hvad der kan have været 

grunden til at en så stor drengebogs forfatter som Westergaard valgte at beskrive mellemkrigstidens 

frygt for tiden med Nazisterne ved magten i Tyskland, gennem en pigebogstrilogi. Derudover at se 
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3 Vibeke Stybe, Fra Askepot til Asterix, Munksgaard 1976  s. 183

4 Weinreich s.407

5 Kari Sønsthagen og Torben Weinreich, Værker i børnelitteraturen: 100 danske børnebøger 1555- 2008, Høst 2010 s. 
207

6 Mette Winge, Dansk børnelitteratur 1900-1945- med særligt henblik på børneromanen, Gyldendal Copenhavn 1976 s. 
123

7 http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Kritikere/Mette_Winge (12/5)



på hvordan serien virker som samtidsbillede på en tid med frygt for fremtiden og frygt for tyskernes 

regime. Dette synes jeg er vigtigt for at give et billede af at man i 30‘erne kunne være klar over at 

der ville komme en krig mere. Samtidig vil jeg forsøge at give et billede af at det ikke kun er Anden 

Verdenskrig der er skyld i jødeforfølgelse, stikkere, og politiske flygtninge fra Tyskland, men at alt 

dette startede før krigen brød ud I Danmark. Derudover er Sonja trilogien helt ukendt i dansk 

børnelitteratur forskning, og selv om Westergaard er berømt for sine mange bøger, som i stort set 

alle danske værker der omtaler ham, beskriver ham som elsket af både læserene, forlagene og 

anmelderne; er Sonjatrilogien er kun nævnt i lister over hans værker, og jeg syntes det ville være 

oplagt at nævne trilogien når der skrives om hans bøger om henholdsvis Første- og Anden 

Verdenskrig. 

 Piger betød ikke meget I Westergaards forfatterskab, han nåede at udgive fem pigebøger 

under pseudonymerne Gerda Larsen, tre stk, Inge Holt, et stk og Bodil Berg et stk.8 Ingen af disse 

fem pigebøger er særligt velskrevne i forhold til hans drengebøger, og det kan være en årsag til at 

de er helt glemt idag og samtidig er det ret tydeligt at det er en mandlig forfatter der står bag, for det  

virker ikke som om Westergaard er helt på det rene med hvad en pigebog er for en størrelse. Ikke 

fordi de ikke kan nydes af piger, men fordi måden pigernes indbyrdes forhold skildres på, ikke er 

som andre pigebøger og fordi der i bøgerne er en hel del refleksioner over tilværelsen fra drengenes 

side. Dog udmærker serien om Sonja sig ved at beskrive et decideret specifikt og ofte overset emne 

om perioden lige før Anden Verdenskrig, hvor freden godt nok er der, men frygten for en ny krig 

lurer lige om hjørnet. Sonja trilogien beskriver åbent denne angst for en kommende krig, men på 

den anden side er der også et håb om at en ny krig vil kunne skabe rigtig fred. At se på hvordan en 

bog afspejler sin samtid synes jeg er relevant i forbindelse med hvor meget historie og hvor korrekt 

historisk viden man kan få ud fra børnebøger. Meget af min egen historiske viden om skolegangen 

og hverdagslivet i mellemkrigstiden er startet i børnebøgerne, og langt det meste har jeg fået 

bekræftet, når jeg har undersøgt det nærmere. For hvorfor skulle man i en hverdags fortælling ikke 

beskrive hverdagen som den så ud? Det ville virke forkert ikke at gøre det, for selv om man kan 

pynte på tilværelsen eller gøre den værre end den er, var formålet og er det vel stadig at beskrive 

den hverdag ens læsere kendte, på godt og ondt.

Metode
Jeg vil ved at gennemgå Sonja trilogien, se på hvordan den virker som pigebog, og med 

pigebog mener jeg her en bog som henvender sig til og handler om piger; og jeg bruger Toijer-
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Nilssons deffinition af pigebøger i Om flickor för flickor som går ud på at pigebogen en realistisk 

tekst på den måde at den skildrer og spejler sin tids vilkår og muligheder for piger og unge kvinder.9 

Ud fra det vil jeg se om der kan findes beskrivelser eller skildringer der gør at man kan se at sonja 

trilogien er skrevet i sin samtid, ved at finde eksempler på episoder der peger mod en ikke 

eksisterende viden om den kommende krig. Udover det vil jeg se på hvordan samtiden bliver 

beskrevet med henblik på den tyske flygtningefamilie, den jødiske/halvjødiske familie, dansker-

stikkerne og tyskerne, og om efterkrigstidens måde at beskriver dem på er anderledes. Samtidig 

med dette vil jeg undersøge om der er foreskel på hvordan danskernes forhold til tyskerfamilien 

Besser bliver beskrevet i henholdsvis Sønderjylland, København og på heden i Jylland. Dette vil jeg 

gøre for at få en ide om hvordan samtidens syn de forskellige steder var på Besser familien, jøderne 

og på situationen med usikkerhed og uroligheder sydpå. Derved vil jeg forsøge at give et billede af  

hvordan denne trilogi fungere som tidsbillede på slutningen af mellemkrigstiden, der ellers oftes 

handler om arbejdsløshed, fattigdom og ganske almindelige skolehistorier. 

Derudover vil jeg se på hvordan krigslitteraturen udvikler sig gennem Første Verdenskrig og 

specielt Anden Verdenskrig for at se om der er forskelle på hvordan krigen, og forholdene i 

hverdagen, bliver beskrevet i de to perioder. Ud fra dette vil jeg se på hvor Sonja trilogien, som er 

udkommet i 1936 -1938, ligger henne i forhold til disse perioders generelle syn på forskellige 

elementer som fædrenes rolle, hverdagens liv, og pigebøger generelt. Beskrivelserne af børnenes 

dagligdags liv vil jeg finde paralleller til i bl.a. Birgitte Svennevigs Børneliv i hundrede år og 

Anette Vestergaards Børneopdragelse gennem 100 år. Med hensyn til beskrivelserne af pigernes 

skolegang og Kurts arbejde efter skolen, kan jeg kun se på den generelle opfattelse af hvordan 

hverdagen fungerede, og selv om der altid er masser der falder uden for den gruppe, og det meste 

kan være muligt, er det det almene tidsbillede af midt- og slut trediverne jeg vil se på. For hvis 

Sonja trilogien skal fungere som et tidsbillede på deres samtid må det være det overordnede 

samtidsbillede den skal vise. Det kan også være en metode til at se hvad forfatteren fortæller om 

samtiden også uden selv at ville det. Som Kutzner siger det i Empire’s children, “Stories grow out 

of particular cultures and societies and reflect the value of those societies.”10 

Så hvis man ser på Sonja bøgerne ud fra dette synspunkt må der være noget der indikerer at 

de er skrevet i 30‘erne, og det skulle kunne lade sig gøre at bevise at det er tilfældet. Hvad enten det  

er sproget eller nogle episoder der er afgørende skulle bøgerne ikke kunne skjule at de også mellem 
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10 M. Daphne Kutzer, Empire’s Children- Empire and Imperialism in Classic British Children’s Books, Garland 
Publishing, Inc. 2000 s. xiii



linierne viser noget af deres samtid. Med hensyn til anden forskning omkring krigslitteratur specielt 

omkring Anden Verdenskrig, bruger jeg meget engelsk forskning da det virker som om der er 

forsket rigtig meget omkring dette emne i England. Både hvad angår det Engelske Imperium og 

dets litteratur og litteraturen i Anden Verdenskrig, giver forskningen gode billeder af at 

krigslitteratur er noget for sig. 

Til at finde sammehænge og forskelle i krigslitteraturens forskning vil jeg benytte mig af M. 

Daphne Kutzers Empire’s Children- Empire & Imperialism in Classic British Children’s Books, 

Owen Dudley Edwards British Children’’s Fiction in the Second World War, og 

Marcus Crouchs The Nesbit Tradition- The Children’s Novel 1945-1970. Selv om det er engelsk 

børne og ungdomslitteratur disse undersøgelser handler om går jeg ud fra at der må være nogle 

paralleller, for det er samme krig den handler om, selv om englænderne var i krig og Danmark kun 

var besat. 

 

Mulige faldgruber er at hovedværket er udkommet før krigen og at den forskning jeg bruger er 

omkring børnebøger skrevet om krigen, men formålet med at bruge bøger om krigen og ikke andre 

samtidsrelevante bøger fra 30‘erne, er at jeg vil se på hvordan samtiden i 30‘erne så på 

situationenerne i den usikre tid uden at vide hvad fremtiden ville bringe i stedet for at se på hvor 

forskellig Sonja trilogien er fra andre samtidsrelevante bøger fra 30‘erne. En anden faldgruppe kan 

være at den forskning om krigslitteratur jeg benytter mig af er engelsk og der var man i krig og ikke 

bare besat som vi var i Danmark. Men da jeg ikke har fundet noget relevant dansk forskning på 

dette område har jeg valgt at benytte mig af den engelske da krigen var den samme, hvad enten man 

var besat eller i krig.

Forskningsgrundlag 
 Jeg har fundet meget forskning i børnekrigslitteratur fra Anden Verdenskrig i England, hvor 

der er studier i både det Britiske Imperiums litteratur og krigslitteratur som samtidsbillede af et 

samfundet i krig og som sammenligner de to Verdenskriges litteratur. Studier bl.a. omkring hvordan 

krigen, og ikke mindst forskellige folks forhold under krigen, udartede sig, og hvor realistisk og 

samtidstro disse krigsbøger var gør sig relevante ved at fortælle om hvilke elementer af krigen 

forfatterne valgte at fortælle, og hvordan krigens hverdag blev beskrevet for børnene. 

 Kutzer undersøger hvor meget samtiden har indflydelse mellem linierne i litteraturen i det 

Britiske Imperiums tid, og undesøger udviklingen, specielt i pigebøger, i denne periode med hensyn 

til hvor didaktiske pigebøgerne var. Samtidig slår Kutzer fast at det specielt er i fantasy man kan 
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lærer noget om samtiden da fantasy er en oplagt genre til at beskrive samtidsproblmer og forhold da 

man her kan sætte det i perspektiv! Udover det gør Kutzer rede for at mange børn deltog i krige i 

børnelitteraturen indtil Første Verdenskrig hvorefter det blev for nært og følelsesladet.11

 Owen Dudley Edwards British Children’’s Fiction in the Second World War gennemgår 

hvordan Anden Verdenskrig blev beskrevet i de bøger der udkom under selve krigen og hvilket 

billede man ville give børnene, bl.a. ved at beskrive de ændringer der var i hverdagen så som 

rationeringer, hvor bogen specielt nævner rationeringen på slik, som et element der havde stor 

betydning i børnenes hverdag! Det er vigtigt at huske på tidsskellet mellem en bog blev skrevet og 

til den blev udgivet, da det fik stor betydning for børnelitteraturens faldende popularitet i slutningen 

af krigen hvor man ikke ville læse om starten og midten af krigen da det hverken gav nye 

oplysninger om krigen eller tryghed, som er de to elementer Edwards mener var formålene med 

krigslitteraturen for børn.12 Hos Edwards kan man også lære at Anden Verdenskrig i modsætning til 

Første Verdenskrig havde flest kvindelige forfattere; At forskellen på kvindelige britiske og 

amerikanske forfattere er at de amerikanske, i modsætning til de britiske skriver direkte om krigen 

sansynligvis fordi den ikke var en del af børnenes hverdag derovre. Derudover finder Edwards 

betydelige forskelle på hvordan fædre bliver beskrevet i de to krige, nemlig at de i børnelitteraturen 

i Første Verdenskrig blev beskrevet som patriotiske og gode hvorimod de var fraværende og 

ligegyldige i børnebøgerne fra Anden Verdenskrig.13

 Marcus Crouch skriver i The Nesbit Tradition- The Children’s Novel 1945-1970 om hvorfor 

meget af krigslitteraturen er glemt idag bl.a. forde de var så tro mod samtid i krigen at formålet var 

at holde modet oppe hos læserne, hvilket kan være svært at sætte sig ind i i eftrekrigstiden.14

 Med hensyn til den del hvor jeg vil undersøge hvad man kan lærer om historien ud fra 

børnelitteratur har jeg fundet inspiration i Margot Nilsons værk En barnbok som tidsspegel-Laura 

Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället  om hvordan en børnebog kan bruges som tidsspejl; om 

hvordan den forholder sig til den respektive tid. Selv om Fitinghoffs bog ikke er skrevet i 

fortællingens samtid men historisk, giver Nilson et godt billede af hvordan man kan lære historie 

ved hjælp af børnelitteratur. 

9

11 Kutzher s. 139

12 Owen Dudley Edwards, British Children’’s Fiction in the Second World War, Edinburgh University Press 2007 s. 
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13 Edwards s. 222

14 Marcus Crouch, The Nesbit Tradition- The Children’s Novel 1945-1970, Ernest Benn Limited 1972 s.15



 Jeg har ikke kunnet finde noget dansk forskning om krigslitteratur eller 

mellemkrigslitteratur, andet end Winges Dansk børnelitteratur 1900 til 1945 med særligt henblik på 

børneromanen hvor der er ca en side om nationalfølelsen under krigen og ca to sider om synet på 

andre racer blandt de danske børnebogsforfattere der havde deres storheds tid fra 1918-1930.

 Jeg har ingen steder fundet noget om forskning i mellemkrigslitteratur med henblik på 

frygten om en ny krig, så her er jeg på bar bund og foretager grundforskning.  

Analyse
Det overordnede tidsbillede
 Det overordnede tidsbillede i Sonja bøgerne og deres samtid er en tid med arbejdsløshed 

efter Første Verdenskrig og dernæst som følge af Wallstreet krakket og samtidig er der 

eftervirkningerne af Første Verdenskrig. 

 Det tredje rige eller “det nye i Tyskland” som Westergaard kalder det i Sonjabøgerne var 

ganske nyt da han skrev den første Sonja bog - To veninder, som udkom i 1936, hvilket må betyde 

at den er skrevet senest i 1935 og det må derfor være den tidlige nazisme han beskriver. Hitler fik 

først Tysk statsborgerskab i 1932, og NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 

normalt omtalt som nazistpartiet der blev dannet i 1919 blev det største tyske parti i 1932, og fik 

majoritet i 1933 med 43,2 % af stemmerne; og den 14. november 1935 mistede tyske jøder deres 

tyske statsborgerskab, hvilket ikke er med i den To Veninder,  da bogen sansynligvis var skrevet 

inden.15 

 Jøderne som sådan bliver ikke nævnt i To Veninder udover at Hilda bliver kaldt jødetøs og 

man hører at hendes far er jøde; men jødernes forhold bliver mere betydeligt i de to sidste bøger. Fx 

er Hildas far dømt for at have dækket over og hjulpet en jøde16 og en vandrende jøde kommer i 

Sonja paa Heden til Viborg egnen hvor Kurt finder ham og denne jøde taler om jødernes lidelser 

gennem tiden. Hilda møder i Viborg en hjælpsom sygeplejerske som siger “Vi maa jo hjælpe 

hinanden. Der er saa faa andre der vil hjælpe os”17 hvilket giver et billede af at nu er det ved at blive 

farligt at være jøde også selv om der endnu ikke er jødeforfølgelse i Danmark. Dette sker ikke før 

oktober 1943 men man kan i Sonja paa Heden tydeligt mærke en stigende frygt for fremtiden som 

jøde. Serien giver altså udtryk for en tid med uro sydfra og usikkerhed for fremtiden med et 
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Tyskland med Hitler ved roret. En tid hvor der officielt er fred, men hvor spændingerne og 

historierne om hvad der foregår sydpå spår om en ny krig som Westergaard udtrykker det sidst i 

Sonja og Hilda: “ Josef Grünemann, Besser og Sagfører Sørensen sad og talte sammen; de talte om 

den store Uro, der var rundt om i Landene, og om den Fred der ikke vilde komme”.18 

 I To Veninder taler den tyske fangevogter med Kurt om stemningen i tiden. “Frihed- Fred- 

Fred, mon det kommer, det bliver ikke i min Tid og nok heller ikke i din”19 som fangevogteren siger 

til Kurt; så her er der ikke meget tro på at der er en snarlig løsning på urolighederne. Dette betyder 

dog ikke at man ikke troede at krigen bankede på døren, men freden var ikke noget der lurede lige 

om hjørnet og virkede derfor måske ikke sandsynlig i samtiden. 

 Tidsbillederne på hvordan situationen og holdningerne til den jødiske/halvjødiske familie, 

dansker-stikkerne og tyskerne beskrives nærmere i afsnit tre, men i store træk giver de tre bøger, 

med deres tre forskellige geografiske beskrivelser, et billede af at der er forskel på hvordan 

forholdene til de forskellige befolkningsgrupper, var forskellige steder; ikke bare geografisk men 

også når miljøet skifter fra grænseland til storby og ud på heden. 

 Hverdagslivets beskrivelser af arbejdsløshed og de medfølgende problemer er ikke nær så 

fremtrædende som Westergaard ellers er kendt for. Fru Besser skal efter at have måttet efterlade sin 

mand i Tyskland til en uvis skæbne og selv skaffe sig opholds og arbejdstilladelse i Danmark 

kæmpe for at holde sin famile samlet og da Besser kommer til Danmark får han få via Birthe, 

pigernes skolevenindes, far et arbejde skønt han hverken har opholds eller arbejdstilladelse i 

Danmark. I Sonja paa Heden hvor de er flyttet ud på heden er der arbejde nok til dem alle, og 

måske er det at være selvforsynende en af grundene til at de flytter på landet? Ellers er der ikke 

meget om arbejdsløshed i Sonjabøgerne, hvilket ellers var et emne der prægede børnebøgerne i 

30‘erne.

 

 Vi hører meget lidt om skolen, om den flinke, forstående læreinde og at Hilda ikke kan lide 

skolen men hellere vil ud af skolen, men det må hun ikke for sin mor der mener hun skal have sin 

eksamen. I 30‘erne gik langt de fleste piger ud af skolen som fjortenårige efter syv års skolegang, 

da minimum syv års undevisningspligt var kravet dengang20. Så at Hilda vil ud er ikke noget 

særsyn, men mere at en enlig mor forlangte at hendes eneste barn skulle fortsætte skolegangen og 

tag en eksamen i stedet for at komme ud og tjene. Det var ikke billigt at holde folk i skole, både 
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fordi det oftest kostede penge og fordi man samtidig mistede den indtjening de ellers ville kunne 

skaffe familien.

Samtidstro, hvordan og hvorfor
 Fra at se på hvordan Sonja bøgerene forholder sig til samtiden og om det er muligt at læse 

ud af bøgerne at de er skrevet i samtiden vil jeg starte med at se på Hilda. Hildas opførsel og sprog 

overfor moderen, som ville være ganske uhørt i samtiden, men det kunne være et forsøg fra 

forfatterens side på at gøre bogen mere morsom og “drenget”. Serien beskriver elementerne 

omkring krigen med som de ellers først blev gjort i 70‘erne ifølge det tidsbilledet af krigslitteratur 

Torben Weinreich, giver i sin artikel I statens tjeneste, i  Dansk Børnelitteratur historie, redigeret af  

Kari Sønsthagen og Lena Eilstrup.21

 Ifølge Weinreichs artikel handler krigslitteraturen skrevet lige efter krigen om at stort set alle 

danskere kæmpede mod det onde Tyskland som var fjenden og at forfatterne har ikke nået at 

distancere sig fra krigen, og hvilket de først gør i børnelitteraturen omkring 1970‘erne, hvor der 

kommer mere realisme ind og hvor vi møder de gode tyskere og de forræderiske danskere.22

 Hilda kan være et udtryk for den frie opdragelse der slog igennem i 20‘erne og 30‘erne, for 

her handlede det om ikke at hæmme barnet, men at lade det forædle sig selv, for på den måde ikke 

at skade evt. spirrende egenskaber eller evner. Den frie opdragelse var inspireret af den spanske 

maler Pablo Picassos barndom som havde været stort set helt fri og man kunne ikke modbevise at 

dette havde været skyld i hans store talent!, og denne opdragelse blev også velset af Freud og 

psykoanalysen.23 Hilda virker som en uopdragen pige hvis opførsel ikke passer med datidens 

danske pigebogs heltinder, men med blik på Freud, psykoanalysen og den frie opdragelse, kan 

hendes opførsel måske forklares. Hilda kan næppe være et billede på hvordan Westergaard så den 

ideelle pige, men måske som han troede at de så sig selv, eller om det måske er en hyldest til en 

mere fri opdragelse vides ikke. Men alt dette er bare spekulationer set i bakspejlet, for at prøve på at 

forstå hvorfor en mandlig forfatter har valgt at beskrive pigebogsheltinden så “drenget” og 

uopdragen. Denne frie opdragelse af Hilda er så ulig andre danske pigebøger fra denne tid at det 

kunne virker som om den er skrevet senere og skal bruges til at beskrive den frie opdragelse; men i 

stedet bliver Hilda et billede på hvordan den frie opdragelse kunne ses på i seriens samtid, hvilket 

giver et godt samtidsbillede af den frie opdragelses opblomstring.
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 I To Veninder er der en form for forståelse fra Kurts side med hensyn til at kæmpe for det 

man tror på, måske fordi bogen som udkom i 36 er skrevet og handler om det der skete i 34-35 eller 

om det ikke var helt så tydeligt hvor farlige nazisterne var er ikke til at sige, men som Westergaard 

vælger at udtrykke det gennem Kurt: “ Han [Besser] maa kæmpe for det, han mener, er rigtigt. 

Sådan er Far nu. - Det gør de andre- det store Parti [Nazisterne]- jo også. Det syntes jeg vi maa ære 

Far for.”24

 Her virker det som om nazisterne ikke er så berygtede som de ses med efterkrigens øjne, 

ellers ville så mange tyskere sikkert heller ikke have gået med Hitler i krig. Hvad enten nazisterne 

havde ret eller ej, var ikke helt så let at gennemskue for specielt børn i midt 30‘erne lader 

Westergaard til at mene. Hvorvidt dette var den gængse holdning kan jeg ikke svare på, men Kurts 

respekt for at kæmpe for  det man tror på når det gælder det tyske regime, virker ikke som noget 

man ville have skrevet i en børnebog i rigtig mange år efter krigen, og måske heller ikke idag. Så 

dette kunne være et sted hvor det er mere tydeligt at Sonja trilogien er skrevet i sin samtid. 

 I forhold til hvordan fædrene bliver beskrevet ligger serien et sted imellem Første- og Anden 

Verdenskrigs litteratur ifølge Edwards, hvor Sonjas far er den patiotiske og gode far som familien er 

stolt af som i Første Verdenskrigs litteratur, og hr. Grünemann den fraværende og mere ligegyldige 

far som ofte blev beskrevet i krigslitteraturen fra Anden Verdenskrig. Hvor Besser er den der er 

samlingspunktet i sin familie, og den først bliver hel og funktionsbart når han kommer tilbage, er 

det Hilda og fru Grünemann i fællesskab der holder sammen på deres familie og som også bliver 

det faste holdepunkt i familien Besser, selv efter Besser er kommet tilbage. Herigennem viser 

Westergaard et billede af hvor vigtige kvinderne var for hverdagen; et billede som ville passe ind i 

måden at beskrive fædrene nogle år senere, så også her var Westergaard i front med fremtiden. Set i 

bakspejlet er det interesant at de to fædre bliver beskrevet som henholdsvis en far fra Første 

Verdenskrigs litteratur og en fra Anden Verdenskrigs litteratur når man tænker på at bogen er fra 

mellemkrigstiden. Grünemann har været væk i 10 år og man får ikke rigtig at vide hvor, og man får 

en ide om at han har oplevet jødernes rædsel og måske derfor er vendt hjem til Danmark hvor det 

som den vandrende jøde siger i 3. bog “Jeg er da i Danmark endnu? Der maa Jøderne godt være. 

Nordens Folk er Hedninger, for de tør hjælpe andre”25 Danmark modtog mange jødiske flygtninge 
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op til Anden Verdenskrig og i de første par år unde krigen indtil omkring 1943 hvor jøderne også 

blev jagtet herhjemme; dog blev de advaret og langt de fleste nåede at flygte til Sverige.26 

 Om fru Besser har kunnet skaffe sig opholds og arbejdstilladelse fordi hun er af dansk 

herkomst, fordi hun ikker er jøde eller om det er fordi hun er enlig forsørger fortælles der ikke, men 

kun at hun har fået tilladelserne og hendes børnene er kommet i dansk skole.27 Derimod er Besser 

Politisk flygtning, og kan derved få asyl i Danmark. Han har ingen arbejdstilladelse, men får dog 

som nævnt arbejde i Danmark hos en af pigernes skoleveninders far; som samtidig lover Besser at 

han vil hjælpe hvis der skulle opstå problemer. Præcist hvilken slags politisk flygtning han er får vi 

ikke at vide, men kun at han har skrevet for en avis og været redaktør. Ifølge folkedrab.dk var den 

danske regering mest villig til at give socialdemokrater asyl, men gav også til kommunister selv om 

de helst skulle videre til sovjetunionen hurtigst muligt.28  

  Westergaard beskriver Stikkeren Heinreich Murch som en blanding mellem en medløber 

som både er dansk og tysk af sind fordi han er vokset op ved grænsen og som måske bare vil være 

på det førende parti; en dansker der måske keder sig og savner spænding i hverdagen og en som har 

fundet en nem måde at tjene penge på. Jeg synes det virker som om Westergaard bruger Murch til at 

fortælle at det måske mest er i egne rækker man skal frygte fjenden, men samtidig bruger Murch 

som en stikker med mange grunde til at være det, men nok mest for at være respekteret af tyskerne 

og frygtet af danskerne. Jeg tror at hvis trilogien var skrevet bare nogle få år senere var Murch ikke 

sluppet med livet i behold, men var blevet likvideret, simpelthen fordi han var for åbenlys i sit 

arbejde; hvilket han måske også var blevet hvis Westergaard havde forsat historien ind i selve 

krigen.

Geografiske forskelle
 For at se om der er forskelle på hvordan forholdet til den tyske flygtningefamilie, den 

jødiske/halvjødiske familie, de danske stikkere og tyskerne, beskrives af Westergaard i henholdsvis 

Sønderjylland, København og i ude på heden i Midtjylland vil jeg dele det op geografisk og starter 

med Sønderjylland. Hernede kan lokalbefolkningen ikke lide stikkeren Murch, der lever af at kører 

mistænkelige personer der befinder sig i padborg til Tyskland. Til tider efter ordre, eller på 

bestilling fra tyskere. Hernede lever man i et grænseland, hvor flygtninge kommer til, men hvor det 

kan være svært at vide hvor man står og hvem de andre er og lokalbefolkningen lukker øjnene for 
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meget, men nogle griber dog ind når det går for vidt. Men som sagt det er et grænseland og det er 

svært at vide hvem man skal stole på og ej, og det kan måske være farligt at tage tydeligt parti så 

tæt på det urolige Tyskland. 

 Vi møder, i To Veninder, flere tyskere lige syd for grænsen der har svært ved at følge 

ordrerne fra det tyske regime, specielt når det handler om at bruge kidnappede børn som lokkemad 

for at få fat i forfulgte eller undslupne personer. Disse tyskere føler sig lige så meget fanget i det 

tyske regime som fangerne i deres fængsel. Den tyske fangevogter har fået ordre på at lukke de folk 

andre kommer med inde, og han ved ikke noget om hvorfor. Han kan ikke lide Murch og føler lidt 

skam over sin rolle, og det samme gælder den tyske officer der sammen med fangevogteren 

forsøger at hjælpe børnene til at flygte. 

 Vi høre ikke meget om synet på jødedommen hernede, hvad enten det skyldes at det er for 

tæt på Tyskland, om det kraftige jødehad endu var så nyt, eller fordi det mere er den politiske 

flygtning, Besser, det handler om her. Selv om Hilda har jødiske træk, er der ingen der nævner dette 

faktum hernede, så måske var den store jødeforfølgelse ikke rigtig nået hertil endnu? Ellers ville det 

være oplagt at beskylde Hilda for at være jøde da hun skal tilbage til Danmark, ovenikøbet på det 

falske pas hun lavede på vej derned. Det at rejse over grænsen beskrives som noget dagligdags og 

ikke specielt formelt, man udfylder selv papiret på vej derned og der er ingen billede og måske 

derfor kan både Hilda og Kurt komme tilbage selv om deres pas er fyldt med fejl. Hildas pas er i 

Sonjas navn og Kurts har en forkert adresseoplysning. Vi hører fra fangevogteren at der er mange 

gode tyskere der er villige til at hjælpe, eller hvis de ikke tør, så i hvertfald kan tie stille med at de er 

blevet spurgt. Westergaard beskriver her et tysk styrer som ikke alle er enige med, men hvor mange 

ikke tør sige det højt. 

 I København er man langt fra problemerne i Tyskland, men man ved dog hvad der sker rundt 

omkring i Europa. Jødetøs bruges som skældsord, selv om der ikke er det store åbenlyse problem 

med jøder i hverdagen. Tyskerne er fremmede fugle i reden og derfor lette mobbeofre i skolen og 

familien der mest af alt ønsker at passe sig selv, får ikke lov til det. Hverken af fru Grünemann, der 

kræver at hjælpe hvor hun kan eller stikkerne der arbejder for fru Bessers bror, og som af al magt 

prøver at bortføre Besser tilbage til Tyskland. Dette sker ved både ved kidnapningsforsøg og ved at 

forsøge at lokke hans børn fra ham. 

 Vi hører ikke meget om stikkerne i storbyen, men dog er der en vågen sømand der får 

mistanke til to af dem, nemlig Murch som vi kender og Steyer som vi møder første gang på en 

beværtning. Sømandens mistanke redder Besser fra at ryge i en fælde. Murch spiller en stor rolle i 
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dette kidnapningsforsøg, selv om man skulle tro at han var blevet kureret efter episoden i 

Sønderjylland; men der skal åbenbart mere til at holde ham væk hvad enten det er pengene eller 

hadet der gør det!

 Det er her i storbyen, vi hører om Fru Bessers bror, Gustav, der er en af hovedmændene bag 

bortførelse forsøgene af Besser og som benytterr sig af metoder som at skræmme moderen til at 

lade Besser fange, eller at forsøge at få børnene over på sin side. Kurt beskriver Gustavs metoder 

således: “det er ikke os han vil hjælpe men far ham vil ramme”29 Hvilket for Sonja til at mene at 

Kurt er for hård; men med udtryk fra Gustav som “og så kan jeres mor komme når hun er sultet 

ud”30 virker Kurts konstatering ikke helt forkert. Der er en meget uforståelse overfor jødehadet, for 

som Hildas far siger: ”Hvorfor forfølge Jøder og ikke Folk der hedder Jensen, eller Folk fra Fyn?”31 

 Det er som om den forstående usikkerhed er mere uforståelig i storbyen end ude på landet, 

hvor man måske er mere vant til at lade tiden komme, fordi man derude lægger mere af sit liv i 

hænderne på andre. Specielt naturens luner er for landmænd mere alvorlige end for københavnere, 

for selv om det er irriterende at der regner i ugevis i København kan det ikke ødelægge et års 

indtægt af agerbrug. 

 I sine andre værker bruger Westergaard sjældent byen som miljø for sine fortællinger, og i 

de tilfælde hvor han beskriver bymiljøet virker det, ifølge Winge, “så abstrakt, at det føles som en 

tilfældighed, at senen er henlagt til en by”, og ofte søger folkene tilbage til landet.32   

Så hele beskrivelserne af livet i København er ikke et yndet miljø i Westergaards bøger, hvilket kan 

være grunden til at han mener at det er på landet man er mest tryg. 

 På heden i Jylland er befolkningen på det rene med at den tyske famile måske tager pladsen 

for en dansk familie, men at man ikke kan sende dem tilbage til Tyskland når de er flygtninge. 

Lokalbefolkningen her lader Besser familien mere eller mindre passe sig selv, måske fordi det viser 

sig at de kan klare det arbejdsomme liv ude på heden. Men samtidig er befolkningen klar over at det  

trækker op til krig for allerede i starten af Sonja paa Heden hvor familien dårligt er flyttet ind ude 

på heden konstatere en fra lokalbefolkningen at “Krigsguden sidder atter i Højsædet og lurer.”33 Så 
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en ny krig kommer ikke bag på jyderne på heden, de venter det faktisk, for noget må der jo ske med 

alt det der sker sydpå.

 Her på egnen kom kartoffeltyskerne også til i 1759-6034 så befolkningen er vant til tilflyttere 

af både national og international herkomst, og nabo bonden nedstammer selv fra kartoffeltyskerne 

så han har ingen problemer med at tage imod de tyske flygtninge. De er tilflyttere som alle andre og 

er man en god og hjælpsom nabo, er man lige så god hvadenten man kommer fra Danmark eller 

Tyskland. 

 Herude møder vi også de tiltagende problemer for jøderne, da Hilda da hun er på besøg på et 

hospital, både bliver fornærmet af en ung læge der er jødehader og finder ud af at jøderne holder 

sammen fordi der ikke er mange andre der hjælper dem. Forholdene for jøderne er tydeligt blevet 

tilspidset fra To Veninder hvor jødetøs bare er et skældsord og til denne bog hvor det nu er ved at 

blive farligt at være jøde, og jødehaderene er mere fremtrædende fordi det tyske regime vokser og 

mange tror at det er fremtiden, og så er det jo bedst at være på den side. 

 Samtidig er Besser manden der finder en gammel døende jøde der på flugt fra tyskernes 

regime er vandret nordpå og finder fred ind i døden mens Besser våger over ham. Besser har ondt af  

den gamle mand og gør hvad han kan for at være der den sidste tid, og han ved at denne vandrende 

jøde langt fra er ene der er tusind vis som han eller måske millionvis vis.35

 Mens den gamle jøde taler i vildelse om de lidelser han har gennemgået, giver han en 

gribende beskrivelse af jødernes lidelser og forfølgelsen af dem gennem historien, og stiller i 

vildelse spørgsmål om Gud kan være så hård, at han gennem to tusind år forfølger et folk fordi dets 

forfædre dræbte Jesus?36 Herude på heden er det at Besser og Gustav lærer at acceptere hinanden da 

Gustav bekender at han har taget fejl og har mistet alt efter at være forvist fra det tyske regime, 

fordi hans egen kone har jødeblod i årene. Besser følger her den jyske tro vi hører i starten af 

bogen,- det kan godt være vi ikke kan lide dem, men vi kan ikke være bekendt at sende dem tilbage. 

Gustav erkender at han har taget fejl, men undskylder med at han troede på det. Troede det var det 

rigtige at gøre. Troede det af hele sit hjerte, og troede det nok til at gøre sin søster fortræd. Hvordan 

kan man gøre noget ved en der af hjertet tror han gør det rigtige og som efter at have fundet ud af at 

det var forkert, ikke har anden udvej end at få hjælp hos dem man har forfulgt? 

Westergaard har mest skrevet om folk på vestkysten som befandt sig i de laveste samfundslag, 

og var ikke bange for at beskriver deres kampe mod det hårde liv ved kysten og på havet. Livet på 
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den jyske hede var på mange måde lig livet ved kysten. Hvis vejret ikke artede sig mistede man alt, 

storme og tordenvejr kunne være alt afgørende hvis de kom på de forkerte tidspunkter som fx i 

høsten eller varede længe så man kunne ikke komme på havet, eller endnu værre kæntrede i 

stormen. Man var ikke så afhængig af penge, men man overlevede ved det man selv frembragte 

hvad enten det var som fisker eller som landmand. Så det er ikke så underligt at Westergaard har 

valgt at bruge heden som det sted hvor familien Besser kunne få fred, fred til at vise hvad de duer til 

og selvstændighed til ikke at være afhængige af andre.

Pigebog, hvordan, hvor godt og hvorfor
 Som nævnt ovenfor har Westergaard i sit omfangsrige forfatterskab kun skrevet få 

pigebøger, samtiden tro alle under kvinde pseudonymer og ingen af dem falder specielt ind under 

kategorien pigebøger, det er tydeligt i dem alle at det er en mandlig forfatter, specielt ved de mange 

tanker og anskuelser fra drengene i bøgernes side. Der er ikke meget om kærlighed i Sonja serien 

og pigekonflikter som vi kender fra 30‘ernes pigebøger er der kun få af. Bl.a. i To Veninder hvor en 

pige fra Sonja og Hildas klasse kommentere Sonjas slidte tøj og hvor Hilda så forsvarer hende; dog 

ved at starte en slåskamp hvilket ikke var den normalt for piger!  Denne episode er noget af det 

eneste man finder af pigekonflikter og pige “fnidder” i serien. Sonjas og Hildas venskab beskrives 

som ukompliceret og dybt. De er veninder, rigtige veninder uden de har behov for at hævde sig af 

deres venskab. Et venskab der mest af alt minder om datidens beskrivelser af rigtige 

drengevenskaber, hvorimod pigevenskaber ofte handler om konflikter og intriger og falske 

beskyldninger om alt fra venindeutroskab til at hugge hinandens drenge. Under 30‘erne begyndte en 

del pigebøger med større virkelighedstilknytning dog at publiceres i Sverige og dette gælder sikkert 

også i Danmark og Sonja serien må i høj grad kaldes virkelighedsnær. 37

 De to hovedpersoner, Hilda og Sonja er 2 vidt forskellige piger, Sonja en forsigtig stille pige 

og Hilda en vild og til tider mere drengepige, der helst vil løse problemerne ved at slås. Derudover 

er hun for sin tid, -og for den sags skyld også for vores tid, ualmindelig rapkæftet og til tider direkte 

flabet over for sin mor, fx. lige før pigerne rejser til Sønderjylland og ikke kan sove for bare 

spænding, men i stedet ligger og hvisker sammen selv om de gentagende gange har fået besked på 

at sove. Fru Grünemann siger til sidst at Hilda trænger til nogle klø hvorpå Hilda svare “Ja men 

dem kan du ikke give mig” [...] ” Jeg er blevet den stærkeste, og du er blevet for Tyk”.38 
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 Hilda beskrives aldrig som direkte flabet, men hun beskrives i stedet som en frisk pige med 

humør og mundtøjet i orden. Specielt da pigerne er kommet til Sønderjylland er Hilda flabet overfor 

pensionatsværtinden som tilsidst er ved at smide de to piger på porten, men Sonja når lige at stoppe 

Hilda. Hvorefter pensionatværtinden siger: 

“Du er mig en næbbet Unge. Og du har Mundtøj” “ Ja, det er 
efter Sonjas Moster,” svarede Hilda rapt. “ Vi er i Familie - langt 
ude. Mosterens Onkel er vistnok Grandonkel til min Tante - paa 
den anden Side- altsaa Mors” “ Hold Mund, Tøs” fnøs 
Værtinden. “ Javel” svarede Hilda.“ Men det var ellers mig, der 
betalte Pengene i Gaar. Det er mig der sidder paa Pengekassen.” 
39 

  Hildas mundtøj er på grænsen til hvad der virker naturligt og selv en forholdsvis uskyldig 

samtale om vejret vender Hilda på hovedet: “Min Onkel paa min egen Side er Portner ved 

Meteorologisk Institut, og det er ham, der bestemmer Vejret, naar de andre er paa Skovtur”.40 

Hvorefter Hilda da hun bliver irettesat for sin flabethed undskylder sig med at alle har da lov til at 

snakke om vejret! 

 Hildas rapkæftethed er noget af et særsyn blandt mellemkrigstidens pigebøger; ét var at 

være frisk, og have humør som pige, hvilket mange piger i de børnebøger der er blevet klassikere 

har haft, fx. L. M. Montgomerys Anne fra Anne på Grønnebakken serien, Laura Ingalls Wilders Det 

lille hus på prærien bøger og Jo fra Louisa May Alcotts Pigebørn. Anne taler åbenmundet om 

meget, har mod og ære som en dreng, men er af udseende meget piget. Men hun bliver respekteret 

af både drengene og pigerne måske mest fordi hun ikke er så kompliceret som de andre piger? 

Hildas mundtøj minder på sin vis om Annes, dog er Anne ikke flabet eller rapkæftet, men 

åbenhjertig og taler højt om det hun tænker på. 

  Jo er den mest drengede af pigerne i Pigebørn og er ikke så piget i sin opførsel, og betragter 

mange af de holdninger der er om piger med en rynke på næsen; for hvorfor skulle piger ikke kunne 

havde det lige så sjovt som drenge? 

 Laura er også den vildeste i familien og jeg tror ikke bøgerne var blevet så kendte og læste 

blandt børn hvis det havde været den stille Mary der havde skrevet dem. 

 Selv om både Anne, Laura og Jo er fra en tidligere tid, er de til stadighed forebilleder for 

piger, da de ikke bare lader sig putte ned i den kasser hvorpå der står: ”sådan skal piger være”. I 
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stedet sætter de deres egne normer for hvordan man kan tillade sig at opfører sig som pige, dog 

uden at være provokerende. Ifølge Marika Andræs Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke 

blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914–1944  er det vigtigt at protagonisten i pigebøger at 

være frisk og ærlig for: “Till både det energiska och det förnöjsamma idealet hör att man helst bør 

vara öppen och i rak i och för sig gärna käck eller hurtig men fremför allt ärlig och pålitlig” 41 

 Selve handlingen i Sonjabøgerne befinder sig et sted mellem drenge og pigebogen; der er 

ikke nok spænding og aktion for en drengebog plus det er piger som protagonister, men samtidig 

bliver der blandt de 12- 13 årige piger ikke nævnt et ord om kærlighed, men kun få meget vage om 

sobre hentydninger. Samtidig er handlingen for blottet for beskrivelser og veninde snak for at være 

en pigebog, hvilket nok også er grunden til at jeg ikke har fundet serien omtalt nogle steder trods 

sintmeget enestående tidsbillede. At beskrive urolighederne og livet i denne periode gennem en 

pigebog er temmeligt enestående, da det ikke har været normen at lade piger tumle med den slags 

problemer, og specielt fordi forfatteren er mandlig og kendt for sine drenge romaner om krigene og 

tiden imellem.

 Både forsiderne  og titlerne giver et helt tydeligt signal om at det er pigebøger. Forsiderne til 

To Veninder og Sonja og Hilda er tydeligt pigebogsforsider, jeg har ikke kunnet skaffe en udgave af 

Sonja paa Heden med forside, så den kan jeg ikke udtale mig om. To Veninder viser Hilda i vildt 

slagsmål med Birthe, og de to pigers alder kan ligge mellem 8 og 12 år. Forsiden på Sonja og Hilda 

afbilleder to piger der går arm i arm og der ser de ud til at være 15-16 år. Alle de udgaver jeg har 

kunne få fat i har haft de samme forsider, hvis de da har haft nogle, da mange biblioteksbøger har 

mistet deres forside da de blev indbundet.  

  At Kurt ikke træder mere i karakter undre mig en del gennem serien, ikke at han kan 

beskrives som tøsedreng, på ingen måde, men han er måske bare den mere stille type. Men at det 

hver gang er Hilda der ordner sagerne tror jeg ikke tiltaler pigerne. Specielt når Kurt beskrives som 

en rigtig dreng der ikke er bange for at tage fat på arbejde selv om det er helt uvant, eller når hans 

æresfølelse får ham til at overveje om de kan tillade sig at bo hos Hilda og hendes mor og ligge dem 

til byrde. 

 Gad vide hvor mange pigebøger Westergaard havde læst før han selv begyndte at skrive 

pigebøger? Det virker ikke som om det er mange men mere et forsøg på at skrive sådan som han 

tror de vil have det. 
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Konklusion
 Det er på sin vis ikke underligt at trilogien er glemt når man ser på målgruppen, pigebøger 

om en familie på flugt fra et regime og som bare vil have fred. En pigebogsserie uden kærlighed og 

venindefnidder men med kidnapningsforsøg og raceforbanding. Ikke lige det indhold der præger 

datidens pigebøger, og det vil være et meget meget lille antal drenge der læser en pigebogsserie, 

eller for den skyld bare en pigebog, og når Sonjaserien ligger et sted i ingemandsland er det nok 

derfor den ikke har overlevet, eller idet mindste er blevet brugt som tidsbillede på hvordan Anden 

Verdenskrig ikke var den helt store overraskelse blandt folk i Danmark. så som pigebog gør den sig 

ikke godt.

 Hvorimod Serien gør sig bedre på det samtidsrelevante område selvom den rapmundethed 

som Hilda beskrives med passer slet ikke ind i tidsperiodens generelle syn på pigebøger hvor 

flabethed ikke eksisterede blandt de “gode” børn. Men det kunne som sagt være et udtryk for den 

frieopdragelse der var blevet populært i 20‘erne og 30‘erne, for det virker ikke som om Hilda bliver 

styret af sin mor nærmere omvendt. Hilda er frisk, har humør og ikke bange af sig hverken når hun 

begiver sig på køretur med manden som de mistænker for at havde kidnappet Kurt, eller når der 

skal tages fat i arbejdet på det Husmandssted Besserfamilien flytter ind i ude på heden. 

 Med hensyn til hvordan serien fungere som et billede af de geografiske forskelle virker den 

rigtig godt, både med hensyn tl beskrivelser af de forskelliges forhold de forskellige steder, og 

samtidig kan man mærke krigen komme snigende ude på heden i 1938 hvor bønderne bare venter 

på den kommer.

 Er der en grund til at Sonja bøgerne er glemt? Rent sprogligt er serien ikke særligt godt 

skrevet, alle tre bøger hopper rundt i en blanding af nutid og datid, og det gør ikke serien mere 

læsevenlig. Selve sproget i bøgerne er ikke gennemarbejdet, og det virker som om det har været 

mere vigtigt at få bøgerne ud til læserne hurtigt end at få rette bogen igennem. Så sprogligt er 

Sonjabøgerne ikke værd at samle på og heller ikke som , og som pigebøger, har de også mange 

brister; men det indholdsmæssige er fyldt med spændende fortællinger om hvordan det kunne være 

at leve i slutningen af 1930‘erne, med denne tids problematikker omkring jøder, tyskere, stikkere og 

den spirende nazisme i Tyskland. Særligt bemærkelsesværdigt er de store forskelle der er mellem 

første og sidste bog med hensyn til hvordan Nazistpartiets popularitet ændre vilkårene for både 

jøder og for hvordan man man så på chanserne for en ny krig inden for kort tid. I de to år der er 

mellem at To Veninder og Sonja paa Heden er udkommet, er der sket rigtig meget i Tyskland og det 
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mærkes tydeligt for i Sonja paa Heden lægger Westergaard ikke skjul på at han er sikker på at der er 

en krig på vej inden for den nærmeste tid. 
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