
DANMARK 1939-1945



1939-1940 - NEUTRALITET

Nordisk neutralitet 1938

Den 31 maj 1939 så undertecknade
Danmark och Tyskland ett icke-
aggressionsavtal. Här under så ser du 
komikern/musikern Victor Borges
“tolkning” av detta avtal...



1940 – 9 APRIL– INVASION

Klockan 04:15 den 9 April 1940 så gick tyska
styrkor över den danska gränsen. Efter två

timmars intensivt motstånd så beslöt
Danmark att kapitulera. Eftersom de tyska 

trupperna var mycket större än de danska så 
ansåg den danska regeringen att motståndet 
var meningslöst. 16 danskar dog under den 

tyska invasionen och 20 skadades.



DANMARK – ETT PROTEKTORAT

Den tyska ockupationen av Danmark var olik andra ockupationer. Den danska regeringen satt 
kvar och de kontrollerade inrikespolitiken. Den danska polisen fortsatte att arbeta under den
tyska ockupationen, men nu omfattade deras uppgifter också att arrestera tyska emigranter. 



DANMARK – ETT PROTEKTORAT

Efter den tyska invasionen skar Danmark av alla förbindelser med de allierade och stoppade
all export. Nu skulle Danmark hjälpa till att försörja Tredje riket. Den tyska ockupationen 
visade sig vara en bra affär. Danmark sålde jordbruksprodukter, industriprodukter – och
till och med vapen till nazisterna. 



DANMARK – ETT PROTEKTORAT

Det första året av ockupationen var Danmark en ganska säker plats att vara på – även för de
danska judarna. De tyska soldaterna gav Danmark smeknamnet ”Vispgräddefronten". 



ANDRA DELAR AV DANMARK…

FÄRÖARNA:
Ockuperad av 
Storbritannien

ÍSLAND
Brittiska styrkor ockuperade Island (för

att föregripa en tysk ockupation)
men överlämnade ön senare till USA,
innan USA gick med i kriget 1941... 



GRÖNLAND

Den 9 april 1941, på årsdagen av den tyska ockupationen av Danmark, 
undertecknade det danska sändebudet Kauffmann, mot instruktioner från sin 

regering, ett avtal med USA:s utrikesminister Cordell Hull, som tillät närvaron av 
amerikanska trupper och gjorde Grönland till ett de facto amerikanskt protektorat 

ANDRA DELAR AV DANMARK…



1942 – PROTESTER 

De första sabotagegrupperna i Danmark var tonåringar
som förstörde mindre tyska egendomar eller skrev anti-
nazistiska slagord på väggar och murar. Det officiella 
Danmark var emot sabotaget och uppmuntrade allmän-
heten att polisanmäla motståndet. Det danska 
kommunistpartiet gick med i motståndet och bildade en 
av de mer radikala sabotagegrupperna som de kallade 
BOPA 1942.
Kung Christian X red dagligen genom Köpenhamn och 
blev en symbol för tyst danskt motstånd 



NAZISM I DANMARK UNDER ANDRA VK 

Det officiella Danmark uppmuntrade danskarna
att gå med i ’Frikorps Danmark’ för att slåss i öst,

på tysk sida. Några få danskar gjorde det (mest från
de tysktalande områden). Det officiella danska

Nazistpartiet var aldrig särskilt stort... 



Den 29 augusti 1943, efter dagar av offentliga protester och upplopp i 17 danska städer, 
avgår den danska regeringen och den första danske sabotören avrättas av tyskarna. I 

september 1943 kommer Gestapo till Danmark för att bekämpa motståndet.
Danmark var nu under tysk militär ockupation. 

1943 – PROTESTER & OCKUPATION 



1943 – PROTESTER & OCKUPATION 

Tyskland bestämde sig för att ta över den danska armén och 
flottan den 29 augusti 1943, dock var den danska marinens 
officerare fast beslutna att inte låta deras relativt lilla styrka falla 
i fiendens händer. När de tyska styrkorna närmade sig det 
kungliga varvet i Köpenhamn tidigt på morgonen den 29:e 
hissades en förutbestämd signal som instruerade de olika 
fartygens befälhavare att sänka sina fartyg. Inom 30 minuter låg 
32 av den danska marinens fartyg på botten av Köpenhamns 
hamn. Ytterligare fyra var på väg till det neutrala Sverige för att 
räddas undan nazisterna. Av 52 fartyg kunde tyskarna endast 
beslagta 14 stycken. Nio danska sjömän dog under denna 
operation, ytterligare tio skadades och en betydande del av den 
danska marinens personal internerades av nazisterna. 



1943 – DANSKA JUDAR RÄDDAS

I oktober 1943 flydde de danska judarna med
hjälp av den danska motståndsrörelsen till

säkerhet i det angränsande, neutrala Sverige.
De lyckades evakuera 7 220 av Danmarks
7 800 judar. Enligt olika källor dog endast

102 danska judar i förintelsen. 



Kaj Munk var en dansk dramatiker och luthersk pastor, känd för sitt kulturella engagemang 
och sin kritik av den tyska ockupationen vilket ledde till att han arresterades av Gestapo 
natten den 4 januari 1944. Munks kropp hittades i ett vägdike på landsbygden Hørbylunde
nära Silkeborg nästa morgon... 

1944 – KAJ MUNK



Den 25 juni 1944 utbröt strejker och offentliga upplopp i större delen av Köpenhamn. Tyskarna 
svarar med brutalt våld och dödade flera danskar på måfå. När upploppen fortsatte de 
följande dagarna sände tyskarna trupper till Köpenhamn samt stängde av vatten, el och gas. 
Den 3 juli 1944, oförmögna att stoppa upploppen trots att de dödat 60 danskar och försökt 
förhandla med Köpenhamns politiker, drar sig de tyska trupperna tillbaka. Två dagar senare 
upphör upploppen i Köpenhamn när motståndsrörelsen officiellt avbryter dem. 

1944 – PROTESTERNA ÖKAR



I september 1944 upplöser tyskarna den danska polisstyrkan och 
deporterar nästan 2 000 poliser till koncentrationsläger. 
Danmark var nu ett land utan polis. Brottsligheten exploderade i 
Köpen-hamn. Nazisterna bildade då en liten men extremt 
våldsam nazistpoliskår, Hipo (Hilfspolizei), som skulle hålla 
ordning i staden. Hipo Korpset använde huvudpolisstationen 
som huvudkontor när de terroriserade Köpenhamnsborna. Snart 
är de mer fruktade och hatade än Gestapo. 

1944 – HIPO KORPSET



I februari 1945 anländer de första tyska flyktingarna på flykt från sovjetiska styrkor till 
Köpenhamn. Mer än 250 000 tyska flyktingar följer under de kommande månaderna. 

1945 – TYSKA FLYKTINGAR



1945 – MAJ

Nazi-Tyskland förlorar Andra 
Världskriget, men vem skulle 
befria Danmark? Sovjetunionen 
eller Storbritannien? Och vad
skulle hända då?

Storbritannien befriade
större delen av Danmark.
Sovjetunionen bombade Born-
holm och de sovjetiska styrkorna 
ockuperade ön i ett år... 



1945 – MAJ

De sista striderna mellan motståndsrörelsen och de 
tyska trupperna. Den 5 maj kapitulerar Tyskland.

Här är ett foto på kapitulationen i Köpenhamn



1945 – MAJ

FIRANDE – kriget är över!!!



1945 – MAJ

Några bilder av motståndsrörelsen. Medborgare över 
hela landet tog ner de svarta skärmarna som använts 
för att täcka fönstren under bombräderna och brände 
dem på gatorna. På många ställen är det tradition att 
tända ett ljus i fönstret på kvällen den 4 maj varje år... 



1945 – MAJ

Cirka 6 000 danskar skickades till koncentrationsläger under andra världskriget, varav cirka 
600 (10%) dog. I jämförelse med andra länder är detta ett relativt lågt dödstal. Här är ett 
foto på danskar som återvänder från koncentrationslägren 



1945

Drygt 850 medlemmar ur den danska motståndsrörelsen dödades under kriget. Ungefär 900 
danska civila dödades på olika sätt: antingen via bombningar, under strejker och uppror eller 
vid repressalier. 36 danska soldater dödades eller skadades under invasionen och fyra dödades 
den 29 augusti 1943 när tyskarna upplöste den danska regeringen. Vissa källor uppskattar att 
omkring 600 danskar dog i koncentrationsläger. De största grupperna av omkomna fanns 
bland danska sjömän som fortsatte att arbeta under kriget. De flesta av dessa föll offer för 
ubåtar. 1 850 sjömän dog sammanlagt. Drygt 100 soldater dog som frivilliga i de allierade 
styrkorna. 


