
 

  

 

Aalborg Universitet

Danmark under besættelsen

Dosenrode, Søren

Published in:
Munkiana

Publication date:
2019

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication from Aalborg University

Citation for published version (APA):
Dosenrode, S. (2019). Danmark under besættelsen. Munkiana, (64), 9-9.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            - Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            - You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            - You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from vbn.aau.dk on: May 24, 2023

https://vbn.aau.dk/da/publications/18017996-2858-4b82-bf05-69fcbd3bc28b


KAJ MUNK Avisen Side 9

Al Saren Dosenrode, KMF

Besttelsesàrene har vret
utroiigt vigtige for Danmark
ud fra et identitetsperspektiv.
Hvor et flertal af europiske
folk ser tilbage p61. Verdens
krig, Den Store Krig, er 2.
Verdenskrig krigen for dansk
erne. Danmark 09 befolknin
gen gik fra at vre, i bedste
faid passive og I vrste fald
medlobere, til at vre strke
tilha3ngere af De Allierede og
deres sag. Overordnet set,
havde Danmark en meget
stille krig, og antallet af deds
ofre 16 p6 omkring 8000, der
af 2685 i Danmark, resten i
udlandet herunder 2000 dan
ske sofoik, der sejiede for de
allierede 09 600 danskere der
dode i Kz-Iejrene. Dertil 2000
danskere, der kmpede for
Tyskland som frivillige, mest
pa Østfronten.
Danmark var 1940 et hue
land med 3.84 mb. indbyg
gere, hvoraf 33% af befolk
ningen var beskftiget inden
for industri og hándvark,
men hvor 28% stadigt var
ved landbruget. Denmark var
altsà endnu ikke heft igennem
overgangen fra agrar- til indu
strisamlund.
Efter besttelsen den 9. april
1940 normaliserede tilvrel
sen sig for hovedparten af
danskere. Nuvel, der var ra
tionering, mørkeigning, Lift
alarm og bombeangreb, men
danskerne var stadigt nogie af
dem, der i Europa havde den
højeste levestandard. Der var
ingen I Danmark, der døde af
suit.

Dansk eksport til Tyskiand
Tyskiand havde under kri
gen brug for bl.a. fedevarer
09 industriprodukter, 09 da
det britiske marked var ble
vet lukket for dansk eksport,
blev Tyskland hovedaftager
for dansk eksport - 09 som
under 1. Verdenskrig gik det
godt for dansk okonomi. Ge
nerelt gjorde samarbejdspoli
tikken, at de økonomiske hjul
blev hoidt i gang, eftersom
danske landbrugs-, fiskeri- og
industrivarer stor stil kunne
afsttes til Tyskland. P6 trods

af krig 09 besnelse havde
det danske brunonationalpro
dukt allerede 11946 nàet sit
hojeste Iør krigsniveau.

Socialdemokratisk
- radikal regering
Siden 1929 var Danmark re
geret af en socialdemokratisk
radikai koalition ledt af stats
ministerlhorvaldStauning(So
ciaidemokratiet) 09 udenrigs
minister Peter Munch (Radi
kale Venstre). Regeringen
forte de forste mange ár en
nedrustningspolitik, der resul
terede i, at Danmark havde
kun et ringe forsvar, da det
trak op til krig.

Ikke angrebspagt
Den 39. maj 1939 indgik Dan-
mark og lyskland, p6 tysk
opfordring, en ikke-angreb
spagt, hvis første artikel led:
“Kongeriget Danmark og Det
Tyske Rige vii i intet tilflde

skride til krig ehler tii nogen
art ci magtanvendelse mod
hinanden.” Den 9. april 1940
angreb Tyskland Danmark.
Selvom den danske regering
var advaret here dage i for
vejen, besiuttede den, ikke at
forberede 519, 09 Danmark
overgav sig efter fà timers
kamp. Det tyske formal med
angrebet var at sikre sig (is:
erobre) støttepunkter langs
Norges vestkyst og at sikre
sig den afgorende transport
af svensk jernmalm Ira Kiru
na, som skuile forsyne tysk
v6benindustri, 09 afskre le
verancer til det britiske. Dan-
mark var derfor ikke I sig selv
centrait. Dette kan vre en
af forkiaringerne p6, hvorfor
Tyskland erklrede, at màiet
ikke var at “antaste Konge
riget Danmatks territoriale in
teg ritetel ierpol itiske uafhng
ighed’. Udenrigsrninister P.
Munch udhormede det dan
ske svar: Den danske regering

her besluttet “under protest at
ordne landets forhold under
hensyn til den besfleIse,
som har fundet sted’

Samlingsregering
09 realpolitik
Den 10.juli 1940 blev derdan
net en samlingsregering med
Thorvald Stauning som stats
minister. Socialdemokratiet
havde 9 ministre, Det Radikaie
Venstre 3, Venstre 3 og Det
Konservative Folkeparti 3.
Ministrene Ira Venstre og Det
Konservative Folkeparti havde
ingen ministeromr6der, var
alts5 en form for titulrmi
nistre. Regeringen indledte ak
tivsamarbejdspolitik medTysk
land. En ârsag til dette var real
pohitisk: Dets6 ud som omTysk
land stort set havde vundet
krigen.Regeringengodkendte
udenrigsminister Scavenius’
erklring om “de store tys
ke sejre, der har sl6et verden

med Iorbavselse Og beun
dring”.
Era at have v,ret allierede,
blev Tyskland 09 Sovjetuni
onen fjender, da Tyskiand an
greb Sovjetunionen den 22.
juni 1941. Samme dag pres
sede de tyske myndighed
er Denmark til at internere
72 medhemmer a1 Danmarks
Kommunistiske Parti inklusive
partiets tre folketingsrned
iemmer. Statsminister Stau
ning bojede sig, og ikke bare
det, regeringen valgte at in
ternere 295 kommunister.
Efter det tyske angreb p6
Rusland pressede Tyskiand
p6, for at là den danske re
gering tll at tillade, at danske
soldater 09 officerer skulle
have mulighed for at melde
519 til kampen imod Sovjetun
ionen. Tiliadeisen 51ev givet,
09 I juni 1941 blev ‘Frikorps
Denmark’ opreffet. I løbet aI
krigen vat der omk. 7000 dan
ske frivillige, hvoraf omk. 3300

blev straffet efter krigen, 09

2000 ialdt.

Dusor for at angive sabotorer
Hen over sommeren 1941
begyndte modstandsgrup
perne at konsolidere sig. De
blev i høj grad rekrutteret
Ira medlemmer af det nu
ulovlige DKP 09 Ira med
lemmer af Konservativ Ung
dom (KU). Deres tiltagende
aktiviteter forte til. at den
socialdemokratiske statsminb
ster BuhI i september àret
efter holdt en tale vendt imod
dem: “... Vr med til at gore
det kiart for dIe, 09 navnlig de
unge, at den, som begat sabo
tage eller hjIper med dertil
eller over for myndighederne
tilbagehoider viden om sabc
tagephaner eller udelacer at
medvirke til opklaring af sabo
tage, handler mod sit fdre
lands interesserer.” Der blev
udlovet dusør for at komme
med oplysninger om sabo
tører og deres planer.

Vaig til Rigsdagen
I marts 1943 var der valg til
Rigsdagen (Folketinget 09

Landstinget). Det 51ev set
sam en lejlighed til at demon
strere danskhed og tillid til
demokratiet. Samarbejdspar
tiernevandtvalgetstort. Dansk
Nationalsocialistisk Arbejder
parti beholdt sine tte manda
ter, Bondepartiet gik tilbage
til to mandater og Dansk Sam
ling Ilk tre mandater. Der var
altsà klar opbakning til samar
bejdspolitikken - den passede
dens ke me.

Krigen udvikier sig
Uden for Denmark udviklede
krigen sig I De Allieredes ha
vør: I december 1941 angreb
Japan USA ved Pearl Harbour
(Hawai) - uden varsel. Et par
dage efter erklredeTyskiand
USA krig. I oktober 9942 vandt
britiske tropper over tyske
og italienske ved El Alamein
I Nordafrika, I februar 1943
overgav de tyske tropper I
Stalingrad sig, 09 10.juli 1943
landede Dc Allieredes trop
per pa Sicilien - begyndelsen
pa befrielsen af Vesteuropa.
Specielt den sidste udvikling
gay nring tih et haS om et
snariigt tysk nederlag, og sa
botage og strejker bredte sig
hen over sommeren. Og dét
medlorte kravfra detyske myn
digheder am bl.a. indførseh
af dodsstraf, pressecensur 09

deportation af danske jøder.
Det vargrnsen for den ellers
sà samarbejdsvillige danske
regering, der tradte tilbage.
Danmark var dereftet et be-
sat hand, ogsà seivom den
største del ci administra
tionen iortsat blev varetaget
af regeringssystemet, nu un
der depattementschefemnes
ledelse. Dødsstraffen blev
omgàende indført, og 102
danske frbhedskmpere blev
henrettet I krigens sidste àr.
For at koordinere modstands
arbejdet etablerede repr
sentanter for modstandsgrup
perne i september 1943 Dan-

marks Frihedsràd, der ken ses
sam ‘noget I retning’ af en al
ternativ regering.
I oktober (1 .-2.- oktober) 1943
forsøgte de tyske myndighed
er at gennemfore en aktion
mod de danske fader, med
det formal at deporteret dem
til kz-hejre i Tyskland. Planen
blev forràdt af en tysk dip
lomat, G. F. Duckwitz, og det
iykkedes at redde Ilertallet af
de danske joder.
En af de gange, Erihedsià
Uct spilhede en central rohle,
var under Folkestrejken I juni
1944. Efter en tid, hvor mod
standsbevgelsen havde v
ret meget aktiv beordrede
den tyske rigsbefuldmg
tigede i Danmark, Werner
Best, den 25.juni udgangsfor
bud mellem kI. 20 09 5. Dette
forte tbl strejker, bygning af
barrikader mm. og tbl sidst
var Kobenhavn en belejiet
by. Departementscheiernes
førstemand, og en strk til
hnger al samarbejdspoli
tikken,, Nils Svenningsen, for
handhede en opfordring til
alle am at indstille kampene,
en opfordring Frihedsràdet
aiviste. Ti! sidst indvilligede
de tyske magthavere i bl.a.
at Ijerne det forhadte HIPO
korps (dansk hjlpepolitb i
tysk tjeneste) Ira gaderne i Kø
benhavn. I alt dade omkring
100 danskere.
Etafdesidste store, tyske, nd
greb p6 dansk grund, var an
holdebsen ag deportationen
afomk. 2000 danske politilolk
18. september 1944.

Besttelsen fortsatte med
oget aktivitet Ira modstands
bevgelsen 09 tysk ‘mod-
terror’ (den sàkaldte ‘schal
burgtage, opkaldt eiter
Frikorps Danmarks anden
kommandant, den fanatiske
nazist Christian Frederik von
Schaiburg) og clearingmord.
De sidste var beordret af
Adolf Hitler, som gengld
pa drab p6 medlemmer af
Vurnemagten. Detlørste drab,
der iykkedes. var pa Kaj Munk.

Danmarks befrielsesdag
Den 5. maj 1945 befriedes
Denmark, da en stor del af
de tyske trapper overgav sig
til de allierede p6 Lünebur
gem Heide I Nordtyskland. For
hovedparten al danskemne var
krigen, de “fem lorbandede
am” lorbi. Men Bomnholm blev
ikke beiriet. Den tyske kom
mandant yule ikke overgive
sig til Sovjet Rusland. Efter
Ilybombardementer overgav
han sig alligevel. Den sovjet
iske besaettelse varede et at,
Iremtih 1946.

Danmark under besatte1sen
Niels Ebbesen,

statue i Randers.

Ijuni 1941 btev ‘frikorps Danmark’
oprettet. I løbet afkrigen var der omkring
7000 danskefrivillige, hvorafomk. 3300
btev straffet efter krigen, og2000fatdt.

Folkestrejken ijuni 1944.
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