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"Generalens fald" fortæller om officerernes omstridte rolle i den danske modstandskamp under besættelsen.
"Processen mod Land og Folk" fortæller om den sensationelle injuriesag, som den daværende hærchef Viggo
Hjalf anlagde mod bladet Land og Folks chefredaktør Martin Nielsen. Sagen vakte stor opsigt. Hjalf påstod
pludselig, at hæren under besættelsen havde betragtet de afsatte politikere som deres øverste kommandoorgan
og ikke Frihedsrådet, som ellers antaget – også af Frihedsrådet selv. Erik Nørgaard beskriver også striden
mellem hærens illegale stab og den civile modstandsbevægelse, hvis samarbejde til alles store uheld aldrig
kom til at fungere under besættelsen. Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013)
skrev blandt andet for Information og Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og
PH-prisen, for sin undersøgende journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst
stillede. Som forfatter udgav Erik Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer,
faglitteratur, reportage og historie. Striden mellem den civile og militære modstandsbevægelse under

besættelsen
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