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Den svenske forfatter Astrid Lindgren skriver under hele Anden Verdenskrig dagbog, hvor hun beretter om
hverdagen i Stockholm og det neutrale Sverige, om familielivet, om krigens gang, om sit kontorjob i et

brevcensurbureau og om samtidens prøvelser og fremtidens håb og frygt. Astrid Lindgren har også et blik på
krigens gang i resten af Norden og Europa, blandt andet det besatte naboland Danmark. Astrid

Lindgren evner på bedste vis at veksle mellem udblik og indblik, mellem det største og det mindste, mellem
det ydre og det nære. Astrid Lindgren er en eminent iagttager af krigens effekter på menneskeliv og Europas

historie og samtidig en stor kulturpersonlighed.

 

Astrid Lindgrens krigsdagbøger fra 1939-1945 er en stærkt personlig skildring af, hvordan dramatiske
verdenshændelser påvirker og berører os alle - og hendes dagbogsblade er tekster ladet med stor sorg og

forfærdelse og med stor glæde, da seks års krig endelig finder sin afslutning.
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