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Mandag, den 25. oktober 2021 

Næstved 

Karina Schmitt introducerer sin bog Da tyskerne kom 
 

 
 

 

Karina Schmitt udgav i 2019, men hun boede i USA, bogen Da tyskerne kom. Idet hun nu er 

kommet tilbage til Danmark og starter promovering af bogen, inviteres Danmarks Veteraner til at 

benytte rabatkoden DANMARK og spare 10% mellem den 25. oktober og 8. november 2021 

bestiller bogen på dette link: https://www.saxo.com/dk/da-tyskerne-kom_karina-

schmitt_paperback_9781093114249 . 

 

Da tyskerne kom er udgivet på dansk og engelsk. Den blev udgivet på vegne af Ole Bjørnsen 

(1919 – 2018), som Karina Schmitt skrev for baseret nærmest ordret på flere interviews i foråret 

2018. Bogen blev udgivet i forbindelse med mærkedagen for Danmarks besættelse i april 2019 

og senere på engelsk i september 2019 som markerer tiden, da tyskerne gik ind i Polen i 1939.  

 

Grundet den lange Corona-nedlukning og rejseforbud har det ikke været muligt for Karina 

Schmitt og hendes børn at komme tilbage til Danmark før i august 2021. Hun er nu tilbage og 

opfordrer de danske veteraner og andre, som tjener eller har tjent i det danske forsvar til at høre 

mere om Da tyskerne kom og hvorfor hun valgte at skrive Ole Bjørnsens sidste interview. Hvad 

betyder det at videregive andres personlige erindringer, og hvorfor er det vigtig at få budskabet 

ud? 

 

 

Karina Schmitt 

Dansk veteran Ole Bjørnsen med røgmaske. 1940.  
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Om Bogen 

Da tyskerne kom er den danske anden verdenskrig veteran Ole Bjørnsens (1919 – 2018) 

erindringer fra tiden september 1939 til maj 1945, hvor han personligt giver sit sidste interview 

til Karina Schmitt og fortæller om, hvad han kaldte den mørke tid i Danmarks historie. Bogen er 

skrevet af Karina Schmitt vegne af den daværende 98-årige Ole Bjørnsen og den er fortalt i 

første person i det sprog og den tone, som Bjørnsen fortalte hans historie i. Sproget i bogen bærer 

præg af måden, man talte på i 1940erne og 1950erne, som er bibeholdt fra de interviews, som 

Ole Bjørnsen gav til Karina Schmitt mellem februar og marts 2018. Målet er, at læseren skal 

have følelsen af at sidde foran Ole Bjørnsen over en kop kaffe i spisestuen, mens han fortæller i 

sit sprog om sine oplevelser, hvilket var stedet, hvor interviewene fandt sted.  

 

I Da tyskerne kom kan man blandt andet læse om Ole Bjørnsens perspektiv i forhold til: 

✓ Værnepligten for danske soldater før krigen kom til Danmark. 

✓ Reaktionen på den tyske besættelse. 

✓ Samfundsændringerne under besættelsen. 

✓ Forfølgelsen af jøder i Danmark og danskere, som hjalp jøderne. 

✓ Oprør mod tyskerne. 

✓ Modstandsbevægelsen.  

 

Veteranerne i Sydflorida modtog positivt Da tyskerne kom Positiv  

Foruden, per Ole Bjørnsens ønske, at Hendes Majestæt Dronningen i april 2019 modtog en 

signeret kopi af Da tyskerne kom, som Karina Schmitt fik megen positiv respons for, har Karina 

Schmitt siden bogens udgivelse holdt mange foredrag i Florida i USA, hvor den blev vel 

modtaget af mange amerikanske veteraner, hvor den ældste havde tjent i Normandiet i 1945 før 

krigens afslutning. Karina Schmitt har holdt foredrag om bogen for organisationer som blandt 

andet American Legion, Veterans of Foreign Wars, Disable Veterans, Sons of Revolution, South 

Florida Republican Club, Old Cutler Republican Women’s Club, Miami Military Museum og 

Kissimmee Military Museum. Hun har desuden været interviewet om bogen i The Mike Essen 

Show og radioprogrammet The Truth Is Out There samt i Radio Aktiv i Svendborg. Karina 

Schmitt er inviteret i Radio Aktivs program igen den 7. november 2021 kl 15:30. 

 

 

Da tyskerne kom blev desuden vel modtaget af den tidligere 

Præsident Donald J. Trump, Florida Senator Rick Scott og 

Florida Senator Marco Rubio.   

 

Karina Schmitt ses her sammen med hendes børn og Floridas 

Senator Rick Scott ved et møde organiseret af Doral Chamber of 

Commerce i Miami, FL, USA den 6. juni 2019.  

Bogens tilgængelighed 

Da tyskerne kom er tilgængelig i landets boghandlere og på 

Saxo.dk som paperback og e-bog. Bogen er desuden tilgængelig 

signeret af Karina Schmitt og kan særbestilles ved at skrive til 

karina.schmitt@protonmail.com. Betaling for en signeret udgave 

sker på MobilPay 52735561.  

 

https://www.saxo.com/dk/da-tyskerne-kom-dansk-veterans-erindringer-fra-anden-verdenskrig_karina-schmitt_paperback_9788740970661
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Foredrag og interviews 

Hvis I har lyst til at få besøg af Karina Schmitt til et foredrag, så skriv direkte til hende på 

karina.schmitt@protonmail.com. I bør sætte en time af til foredraget.  
 

For mere information om Karina Schmitt og Da tyskerne komProduct: 
ISBN: 9788740970661 

Tlf.nr: 52 73 55 61 (direkte) 

Website: www.SophiePublishing.com 

 

Karina Schmitt taler om hendes bog ved et 

møde med Veterans of Foreign Wars i Miami, 

Florida, USA i 2019.  
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