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i første halvdel af det 20. århundrede 
meldte omkring 25 000 danskere sig frivil-
ligt til udenlandsk krigstjeneste. Ikke alle 
blev accepteret, men godt 12 000 fik de-
res ønske opfyldt, og flere end 2 000 be-
talte den højeste pris. Hvorfor risikerede 
så mange danskere deres liv og lemmer og 
påførte deres pårørendes frygt og sorg for 
at deltage i fremmede krige?
 Det 20. århundrede var de store ideolo-
giske konfrontationers æra. Den amerikan-
ske forfatningsteoretiker og sikkerhedspoli-
tiske analytiker Philip Bobbitt kalder tiden 
fra 1914 til 1990 for ”den lange krig”.2 
Han ser 1. verdenskrig, mellemkrigsårene, 
2. verdenskrig og den kolde krig som én 
sammenhængende periode, der var domi-
neret af kampen mellem tre store ideolo-
gier: det liberale demokrati, kommunisme 
og fascisme/nazisme. Det var en kamp, der 
både foregik internt i de enkelte stater, men 
også mellem stater der repræsenterede de 
pågældende ideologier. I nogle stater holdt 
den politiske kamp sig inden for demokra-
tiske rammer, mens den i andre førte til 
oprør, revolution og borgerkrig. Interna-
tionalt resulterede den i to verdenskrige og 
den kolde krig, men også til andre staters 
intervention og enkeltpersoners engage-
ment i andre landes borgerkrige.
 Danmark spillede ikke nogen afgørende 
rolle i ”den lange krig”. Danmark var i 
hele perioden frem til medlemskabet af At-

lantpagten i 1949 neutralt og forsøgte ikke 
alene at holde sig uden for alle væbnede 
konflikter i Europa, men også at undgå 
enhver handling, der kunne udfordre stor-
magterne. Det var imidlertid langt fra alle 
danskere, der var enige i denne politik. De 
mente, at det var nødvendigt at tage poli-
tisk og moralsk stilling til tidens afgørende 
spørgsmål. De meldte sig til fremmed krigs-
tjeneste, når nu skiftende danske regeringer 
ikke ville påtage sig deres internationale 
ansvar. Enkeltpersoner meldte sig som fri-
villige i mange forskellige konflikter. Mere 
organiseret deltagelse af danske frivillige 
fandt sted under Estlands uafhængigheds-
krig i 1919, under den spanske borgerkrig 
(1936-39), den finske vinterkrig (1939-40), 
på begge sider i 2. verdenskrig (1939-45) 
og endelig i bestræbelserne på at genetable-
re og fastholde det britiske imperium efter 
krigen indtil 1948. Selvom de enkelte frivil-
liges motiver kunne være forskellige eller 
bestå af flere elementer, så er det overord-
nede billede, at der i alle tilfælde var tale 
om danskeres bidrag til århundredets store 
ideologiske konfrontation. 

Det neutrale Danmark
Fra Wienerkongressen (1814-15) efter af-
slutningen af Napoleonskrigene (1804-15) 
og frem til medlemskabet af Atlantpagten 
i 1949 førte Danmark en alliancefri neu-
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var stærkt nok til at holde ud, til der kom 
hjælp udefra. Andre ønskede et forsvar, der 
først og fremmest skulle gøre dansk neutra-
litet acceptabel for Tyskland. Og atter andre 
mente, at et svagt – eller ikke-eksisterende 
– forsvar tjente dansk neutralitetspolitik 
bedre end et stærkt. Forsvarsordningen af 
1909 var et forsøg på at gøre den danske 
neutralitetspolitik acceptabel for Tyskland, 
dvs. med et forsvar, der kunne imødegå et 
angreb fra andre magter, men ikke være ef-
fektivt over for et tysk angreb. Den tyskven-
lige neutralitetspolitik førte i august 1914 
til, at den danske regering imødekom et tysk 
krav om at spærre de danske stræder med 
miner for at hindre britisk indtrængen i Øs-
tersøen. Det forhold, at det lykkedes Dan-
mark at holde sig uden for 1. verdenskrig, 
blev i brede kredse – og ikke mindst i partiet 
Det radikale Venstre – i højere grad opfat-
tet som et bevis for neutralitetspolitikkens 
mulighed og succes end som en konsekvens 
af stormagternes interesser og krigsbegiven-
hedernes udvikling.
 I årene umiddelbart efter 1. verdenskrig 
var Danmarks sikkerhedspolitiske situation 
mere gunstig, end den havde været i mange 
år. Østersømagterne Tyskland og Rusland/
Sovjet unio nen var svækket, og det blev mu-
ligt for Danmark at føre en neutralitetspo-
litik uden særlig hensynstagen til Tyskland, 
men dog i bevidsthed om, at Tyskland med 
tiden ville rejse sig igen. Det nationale ho-
vedproblem blev løst med genforeningen af 
Nordslesvig/Sønderjylland med Kongeriget 
i 1920. I 1920 blev Danmark også medlem 
af det nystiftede folkeforbund. I den forbin-
delse opstod spørgsmålet, hvorvidt Folke-
forbundets kollektive sikkerhedssystem og 
specielt traktatens artikel 16 om militære og 
økonomiske sanktioner, var forenelig med 
den fremherskende definition af neutrali-
tet og Danmarks interesser. Sammen med 
Norge og Sverige lykkedes det at få vedtaget 

tralitetspolitik. Til og med 1. verdenskrig 
var denne politik baseret på en forsvarspo-
litik underbygget af forholdsvis omfatten-
de forsvarsforanstaltninger, men fra 1922 
med et stærkt reduceret forsvar, der ikke 
ville være i stand til at sætte noget effektivt 
ind mod et stormagtsangreb. Forsvarets 
rolle blev blot at markere eventuelle neu-
tralitetskrænkelser og afvise mindre græn-
sekrænkelser, der ikke havde karakter af et 
egentligt militært angreb.
 Neutralitetspolitikkens formål var at 
holde landet ud af andre staters væbnede 
konflikter. Danmark havde imidlertid et 
stort problem i forhold til Tyskland på 
grund af det forfatningsmæssigt komplice-
rede forhold mellem Kongeriget og kong-
ens stilling som hertug af de to indbyr-
des forbundne hertugdømmer Slesvig og 
Holsten, hvor Holsten var medlem af Det 
tyske Forbund. Den slesvig-holstenske re-
volution førte til krigen 1848-50, der endte 
med et tåleligt resultat for Danmark, men 
ikke løste problemet. Den bidrog derimod 
til en overvurdering af Danmarks militære 
muligheder og det hasarderede forsøg på at 
løse problemet gennem en egenmægtig ud-
skillelse af Holsten. Det lykkedes imidlertid 
Bismarck at isolere Danmark diplomatisk, 
og Preussen og Østrig tilføjede Danmark 
et traumatisk nederlag i 1864. Det var en 
skelsættende begivenhed, der medførte ta-
bet af 2/5 af Kongeriget (når bortses fra de 
nordatlantiske og caribiske besiddelser). 
Nederlaget og revanchedrømmens endeligt 
i 1870 lagde grunden til den udbredte op-
fattelse, at Danmark var et lille land, der 
ikke var i stand til at løse sine sikkerheds-
politiske problemer med militære midler.
 Til og med 1. verdenskrig var den allian-
cefrie neutralitetspolitik dog underbygget af 
en betydelig forsvarsindsats. Hvor stor den 
burde være, var der imidlertid politisk ue-
nighed om. Nogle ville have et forsvar, der 
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gav Socialdemokratiet sin politik om total 
afrustning, men var internt splittet med 
hensyn til forsvarets størrelse, mens den ra-
dikale regeringspartner fastholdt sit kritis-
ke syn på Danmarks militære muligheder. 
Resultatet blev forsvarsordningen af 1937, 
der fastholdt forsvarets beskedne størrelse.
 Den truende udvikling i syd fortsatte. I 
begyndelsen af 1937 udtalte Hitler, at Tysk-
land ville respektere Hollands, Belgiens og 
Schweiz’ neutralitet, men sagde ikke no-
get om Danmark og Tjekkoslovakiet. Det 
aktualiserede spørgsmålet om et nærmere 
forsvarssamarbejde mellem de nordiske 
lande, hvilket imidlertid blev betragtet som 
urealistisk. I statsminister Thorvald Stau-
nings berømte eller berygtede ”lænkehund-
stale” i Lund i marts afviste han forestil-
lingen om et nordisk forsvarsforbund som 
illusorisk. Talens formål var ikke mindst 
at sende et signal til Tyskland om, at Dan-
mark ikke ville indgå i noget forbund vendt 
mod Tyskland.
  Året efter gennemførte Hitler sit An-
schluss af Østrig. Senere samme år fulgte 
indlemmelsen af Sudeterland og München-
aftalen mellem lederne fra Tyskland, Ita-
lien, Storbritannien og Frankrig. Aftalen 
accepterede den tyske erobring mod Hit-
lers erklæring om, at han ikke havde flere 
territoriale krav. Indlemmelsen af Sudeter-
land var ikke desto mindre en opmuntring 
for det tyske mindretal i Sønderjylland, 
der ønskede en revision af den dansk-tyske 
grænse og tegnede et dystert perspektiv for 
det øvrige Danmark. Den 15. marts 1939 
rykkede tyske tropper ind og besatte den 
resterende del af Tjekkoslovakiet i strid 
med München-aftalen. Da Tyskland i 1939 
tilbød ikke-angrebspagter med de nordiske 
lande, var det kun den danske regering, der 
tog imod ”tilbuddet”, der trods betænke-
ligheder blev enstemmigt ratificeret af Fol-
ketinget den 1. juni.

Folkeforbundets Direktiver af 1921. Den 
praktiske betydning heraf blev, at Danmark 
ville kunne undlade at deltage i økonomiske 
sanktioner mod Tyskland og militære sank-
tioner i det hele taget, samt at passage af 
fremmede tropper kun kunne finde sted ef-
ter aftale med den danske regering.
 Den gunstige internationale situation 
ændrede sig imidlertid i løbet af få år. Al-
lerede i 1922 kom Benito Mussolinis fas-
cistiske styre til magten i Italien. Nok så 
afgørende var det dog, at de politiske 
modsætninger i den svage Weimar-republik 
i januar 1933 førte Adolf Hitler til magten 
i Tyskland. Han meldte Tyskland ud af Fol-
keforbundet og begyndte at ruste op. Na-
zister i Slesvig-Holsten rejste krav om en 
revision af den dansk-tyske grænse. I Fol-
keforbundet undlod Danmark at stemme i 
sagen om en fordømmelse af Tysklands ge-
nindførelse af værnepligten, og da Storbri-
tannien og Frankrig i 1936 opgav de sank-
tioner mod Italien, der var blevet vedtaget 
som en reaktion på det italienske angreb 
på Abessinien, erklærede Danmark – sam-
men med seks andre land, der havde væ-
ret neutrale under 1. verdenskrig – at man 
ikke længere følte sig bundet af Folkefor-
bundets sanktionsbestemmelser. Troen på 
Folkeforbundets fredsbevarende funktion, 
der aldrig havde været stor, sygnede hen, 
og Danmark vendte tilbage til den klas-
siske neutralitetspolitik, der som tidligere 
var farvet af, at det var Tyskland, der var 
Danmarks sikkerhedsproblem.
 Den internationale situation tilspidsedes 
yderligere i sidste halvdel af 1930’erne, da 
Spanien mellem 1936 og 1939 blev skuep-
ladsen for en borgerkrig med involvering af 
de store europæiske stater: Sovjetunionen, 
Tyskland og Italien. Borgerkrigen skærpede 
modsætningen mellem tidens ideologier, og 
frygten for en europæisk storkrig voksede. 
Under indtryk af nazismens fremvækst op-
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lidt mere ”stuerene fascisme”,3 som den er 
blevet kaldt, bredte sig langt ind i borgerlige 
kredse.
 Besættelsen den 9. april 1940 viste, at 
forsøget på at holde Danmark uden af ver-
denskrigen var slået fejl. Men med sam-
arbejdspolitikken forsøgte partierne med 
stadig større og ydmygende indrømmelser 
til besættelsesmagten at undgå en total tysk 
kontrol med landet og dansk indenrigspo-
litik. Gradvis og under indtryk af såvel de 
voksende tyske krav som den internationa-
le udvikling på slagmarkerne tiltog befolk-
ningens modstand mod besættelsesmagten 
og samarbejdspolitikken. Politikerne for-
søgte til det sidste at bevare samarbejdet 
med besættelsesmagten, men i august 1943 
kulminerede befolkningens utilfredshed. 
Gennem flere uger var landet genstand 
for oprør, demonstrationer og strejker. Da 
besættelsesmagten i slutningen af august 
krævede indført dødsstraf for medvirken 
til sabotage, valgte regeringen at træde ud 
af funktion.  
 Med afslutningen af 2. verdenskrig var 
Danmarks sikkerhedspolitiske situation 
grundlæggende ændret. Tyskland var slået, 
delt og besat og udgjorde ikke længere en 
trussel mod Danmark. For befrielsesreger-
ingen bestående af modstandsfolk og ”gam-
le politikere” stod det klart, at det var nye 
tider, men det viste sig hurtigt, at der ikke 
var enighed om, hvad det betød for dansk 
udenrigspolitik. I første omgang gjaldt det 
dog om at blive anerkendt som allieret og 
medlem af FN. Dertil kom det delikate dip-
lomatiske problem i forhold til den fortsatte 
sovjetiske besættelse af Bornholm.
 Medlemskabet af FN’s kollektive sik-
kerhedssystem blev politisk set som et brud 
med den traditionelle neutralitetspolitik, 
men de oprindelige forhåbninger til FN 
svandt hurtigt under indtryk af de tiltagende 
modsætninger mellem stormagterne. Tidli-

 I slutningen af august 1939, blot fem må-
neder efter afslutningen af den spanske bor-
gerkrig og få dage før udbruddet af 2. ver-
denskrig, tog den internationale situation 
endnu en dramatisk drejning, da Sovjetuni-
onen og Tyskland undertegnede Molotov/
Ribbentrop-pagten. I en hemmelig tillægs-
protokol delte de to lande Polen og resten 
af Østeuropa mellem sig. Det indebar bl.a., 
at Sovjetunionen fik Tysklands accept af 
en annektering af de tre baltiske lande og 
Finland. Selvom den hemmelige protokol 
ikke var kendt, rejste pagten spørgsmålet 
om, hvorvidt den betød, at Sovjetunionen 
havde accepteret, at Danmark lå inden for 
Tysklands interessesfære.
 ”Den lange krigs” ideologiske kamp om 
magt og styreform udspilledes også internt 
i Danmark, men fik dog aldrig det omfang 
og den voldelige karakter, der var tilfældet 
i flere andre europæiske lande. Parlamenta-
rismen var blevet knæsat i 1901 og konso-
lideret i 1920. De ekstremistiske politiske 
bevægelser på de politiske yderfløje forblev 
marginale. ”Pesten over Europa”, som so-
cialdemokraten Hartvig Frisch kaldte det 
i sin bog fra 1933, sendte nok sin smitte 
ind over Danmark, men den blev aldrig en 
egentlig epidemi. Socialdemokratiet var det 
afgørende bolværk mod kommunisterne 
på arbejdspladserne, i fagbevægelsen og i 
vælgerbefolkningen. Socialdemokraterne 
afviste konsekvent kommunisternes sirene-
sang om folkefront og enhedsfront. Det var 
ikke altid lige let, men det lykkedes.
 Sydfra bredte nazistisk tankegods sig 
ind over grænsen. Danmarks National-
socialistiske Arbejderparti (DNSAP) blev 
dog aldrig andet end et obskurt og politisk 
marginalt parti. Men op gennem mellem-
krigsårene steg de antiparlamentariske to-
ner med kritik af det ”ubeslutsomme” eller 
direkte ”usle demokrati” og ønskerne om 
en ”stærk mand” til at lede landet. Denne 
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lag samt de fremherskende holdninger i be-
folkningen.  
 Ved afslutningen af 1. verdenskrig var det 
mangeårige tyske problem (for en tid) for-
svundet som en trussel, og den anden store 
østersømagt, Rusland, var i indre opløsning 
og borgerkrig. Danmarks sikkerhedspo-
litiske situation var bedre end i mange år, 
hvilket gav en vis handlefrihed. Dertil kom 
håbet om med fransk og britisk støtte at få 
løst det slesvigske problem. At enkelte dans-
kere meldte sig som frivillige i den finske 
frihedskrig i 1918 synes ikke at have givet 
anledning til politiske overvejelser. Det gjor-
de imidlertid de baltiske områders løsrivelse 
fra Rusland. I borgerlige kredse var der 
udbredt sympati for balternes frihedskamp 
og antipati mod det revolutionære styre 
i Rusland og den bolsjevikiske side i bor-
gerkrigen, mens der på venstrefløjen, ikke 
mindst i Socialdemokratisk Ungdomsfor-
bund, der i 1919 blev til Danmarks Kom-
munistiske Parti, var en betydelig forståelse 
for den russiske revolution og særdeles aktiv 
modstand mod danske deltagelse i balternes 
frihedskamp. Også i Socialdemokratiet var 
der betydelig skepsis.   
 Den britiske flåde intervenerede i Bal-
tikum med det formål at sikre tyske trop-
pers tilbagetrækning og forhindre, at bol-
sjevikkerne rykkede ind i stedet. Allerede 
i oktober 1918 henvendte den britiske re-
gering sig til Danmark og anmodede om 
at Danmark stillede en styrke til rådighed 
for ”stabiliseringen” i Baltikum. Det af-
viste den danske regering, men kort efter 
accepterede den, at briterne etablerede en 
fremskudt flådebase i København. Det bri-
tiske ønske om en dansk militær enhed til 
indsættelse i Baltikum blev imidlertid imø-
dekommet på privat initiativ. Den radikale 
mindretalsregering var klemt mellem de 
borgerlige partier og Socialdemokratiet, 
der ønskede hvervningen forbudt i henhold 

gere tiders neutralitetsforestillinger vandt 
atter frem, om end nu med en erkendelse 
af, at det var nødvendigt at opprioritere det 
militære forsvar. Det udenrigspolitiske man-
tra blev ”brobygning” mellem Øst og Vest. 
Men med den kolde krigs komme i 1947-48 
blev kløften for stor til, at små lande kunne 
bygge broer. Efter det mislykkede forsøg på 
at skabe et skandinavisk forsvarsforbund, 
valgte et klart politisk flertal den Atlantiske 
Alliance i april 1949.4

Neutralitet i praksis
Én ting var Danmarks generelle neutrali-
tetspolitik frem til medlemskabet af Atlant-
pagten; noget andet, hvordan neutraliteten 
skulle administreres i praksis. De væbnede 
konflikter i Europa satte gang på gang den 
danske politik under pres. Det var ikke no-
gen enkelt sag for skiftende danske reger-
inger at manøvrere i det konfliktfyldte far-
vand, for neutralitetsbegrebet kunne ikke 
anvise løsninger på konkrete udfordringer. 
Den danske politik blev da heller ikke en-
tydig og konstant. Heller ikke i forhold til 
de konflikter, hvor danske borgere meldte 
sig til udenlandsk krigstjeneste. Skulle der 
udstedes en specifik neutralitetserklæring i 
forhold til en given konflikt? Hvornår var 
hvervning af frivillige i Danmark i strid 
med Straffeloven? Skulle danske statsbor-
gere helt forbydes at deltage i den konkrete 
konflikt? Skulle man tillade eller forbyde 
danske officerer og andet militært perso-
nale at melde sig til fremmed krigstjene-
ste? Og skulle de, der havde forbrudt sig 
mod lovgivningen eller regeringens pålæg, 
straffes, når de vendte tilbage til Danmark? 
Svarene på disse spørgsmål varierede under 
indtryk af den generelle internationale si-
tuation, potentielle trusler mod Danmark, 
partiernes holdninger, regeringens politiske 
sammensætning og parlamentariske grund-
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mod kommunisterne, hvis folkefrontsstra-
tegi man afviste. Dertil kom, at Socialdemo-
kratiet som regeringsparti måtte tage hen-
syn til den danske stats sikkerhedspolitiske 
og økonomiske interesser samt samarbejdet 
med den radikale regeringspartner.
 Borgerkrigen aktualiserede spørgsmålet 
om, hvordan Danmarks neutralitetspolitik 
kunne forenes med forpligtelserne som med-
lem af Folkeforbundet. Udenrigsminister P. 
Munch afviste den ideologiske tolkning af 
den spanske konflikt og så udelukkende sa-
gen i et dansk sikkerhedspolitisk perspektiv. 
I en karakteristisk udtalelse i Folketinget 
sagde han:

Der er for Tiden i Verden en Tilbøjelighed 
til at dele mellem Lande med én Farve og 
Lande med en anden Farve. Denne Deling 
er en Fare for det almindelige internatio-
nale Forhold i Øjeblikket. Det er Skade 
for os, hvis man giver det Indtryk, at vi 
på nogen Maade vil tage Stilling som Stat 
mellem disse forskellige Retninger. Der-
for maa den menneskelige Sympati, som 
fører til Hjælp for den ene og den anden 
Gruppe, kunne foregaa saaledes, at man 
ikke benytter dette i de politiske Kampe 
mod hinanden herhjemme i Danmark og 
fører Lidenskaberne op i Vejret til Skade 
for Vurderingen af os andetsteds.6

Det var først og fremmest bestræbelserne 
på at holde landet ude af stormagtskonflik-
ter og hensynet til Tyskland, der bestemte 
regeringens politik. Det passede således re-
geringen godt, at Storbritannien og Frank-
rig fik etableret en ikke-interventionspoli-
tik, om end det kun var Storbritannien, der 
fulgte den konsekvent indtil slutningen af 
borgerkrigen. Danmark tilsluttede sig ikke-
interventions poli tikken i august 1936.  
 Formålet med ikke-interventionspoli-
tikken var – især fra britisk side – at iso-
lere konflikten i Spanien, så den ikke ud-
viklede sig til en europæisk storkrig, men 
også at forhindre indenrigspolitisk uro 

til Straffelovens rekrutteringsforbud. Re-
geringen forsøgte også at balancere mellem 
danske økonomiske interesser i Baltikum 
og neutralitetshensynet. Justitsministeriet 
fandt imidlertid, at da der var tale om en 
borgerkrig, ville det ikke være et brud på 
neutraliteten at tillade hvervning af frivil-
lige. Resultatet blev, at regeringen ikke 
formelt accepterede hvervningen, men stil-
tiende tolererede den. Regeringen forbød 
dog faste befalingsmænd at melde sig til 
styrken, mens befalingsmænd af reserven 
ikke blev forhindret i at deltage. Briterne 
havde ønsket en styrke på 1 000 mand, og 
cirka det dobbelte antal meldte sig, men på 
grund af politiske og praktiske vanskelig-
heder endte styrken med at blive på cirka 
200 mand. Løjtnant af reserven Richard 
Gustav Borgelin blev chef for korpset, hvis 
officielle navn var Dansk-Baltisk Auxiliær 
Corps, men i daglig tale kendt som Bor-
gelin-kompagniet.5

 Med den tiltagende internationale spæn-
ding og med udbruddet af den spanske 
borgerkrig blev situationen væsentlig mere 
kompliceret for den socialdemokratisk-ra-
dikale regering. Opinionen og det politiske 
miljø var splittet i holdningen til borgerkri-
gen. Kommunisterne og andre bevægelser på 
venstrefløjen tog entydigt republikkens parti 
og udlagde krigen som en kamp mellem de-
mokrati og fascisme. På højrefløjen, i Det 
konservative Folkeparti og dele af erhvervs-
livet, var der derimod forståelse for Francos 
oprørere, og man betragtede i stigende grad 
republikken som domineret af kommunis-
ter og andre på den yderste venstrefløj samt 
Kominterns sovjetiske rådgivere. Socialde-
mokratiet var splittet. På den ene side var 
der udbredt sympati for den republikanske 
side og specielt for de spanske socialister og 
kampen mod de fascistiske oprørere. På den 
anden side stod kampen på arbejdspladser-
ne, i fagbevægelse og fra 1932 i Folketinget 
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ment for en nøje fastholdelse af neutrali-
tetspolitikken. På det møde i Folketingets 
Udenrigspolitiske Nævn fire dage efter det 
sovjetiske angreb sagde P. Munch, at hvor 
man tidligere havde ”ræsonneret således, at 
medens Tyskland laa nær, laa Rusland langt 
borte, men man maatte gøre sig klart, at 
Rusland ved de indtrufne Begivenheder var 
kommet os nærmere end før”. Det forhold, 
at Tyskland og Sovjetunionen nu var allie-
rede, var mere end grund til, at ”man ikke 
turde fremkalde nogen Mistanke fra rus-
sisk og tysk side om Hensynet til vor neu-
tralitet”.7 Han ønskede således at dæmpe 
meningstilkendegivelserne i den danske de-
bat og frygtede, at Sverige og Norge kunne 
blive inddraget i krigen, hvorefter det ville 
blive endnu vanskeligere at fastholde dansk 
neutralitet. I modsætning til Norge og Sve-
rige udsendte den danske regering hurtig 
en erklæring om neutralitet i den finsk-
sovjetiske krig – så hurtigt, at den britiske 
legationschef i Danmark over for Foreign 
Office betegnede det som ”with almost in-
decent haste”.8 I Folkeforbundet gik Dan-
mark ganske vist med til en fordømmelse 
af angrebet, men var imod en tekst, der 
lagde op til sanktioner mod Sovjetunionen. 
Spørgsmålet om rekruttering af finlands-
frivillige i Danmark blev af regeringen set 
som problematisk i forhold til neutralitets-
politikken. Det lykkedes udenrigsminister 
Munch at lægge vanskeligheder i vejen for 
åben rekruttering indtil januar 1940, hvor 
han – og regeringen – måtte bøje sig for det 
folkelige pres. Den brede folkelige sympati 
for Finlands sag blev illustreret af det for-
hold, at rekrutteringen blev aktivt støttet 
af foreningen ”Det frie Nord”, som gene-
ralløjtnant Erik With stod i spidsen for, og 
hvor også socialdemokraten H.C. Hansen 
sad i ledelsen. 
 Var der en bred sympati for Finland, 
forholdt det sig anderledes med forholdet 

mellem tilhængere af borgerkrigens parter. 
Ikke-interven tions politikken forhindrede 
imidlertid hverken Italien, Tyskland eller 
Sovjetunionen i at støtte henholdsvis Fran-
cos oprørere og republikken med våben, 
penge og såkaldt frivillige samt rådgivere. 
I den sammenhæng var de danske frivillige, 
der drog til Spanien for i De Internatio-
nale Brigader at støtte den republikanske 
side, et problem for regeringen. Det Kon-
servative Folkeparti mente, at der foregik 
hvervning i Danmark i strid med Straf-
feloven, og at Danmarks kommunistiske 
Parti (DKP) og de frivillige skabte tvivl om 
den danske udenrigspolitik. På grundlag af 
politiets oplysninger fandt justitsminister 
K.K. Steincke imidlertid, at der ikke fo-
relå hvervning i Straffelovens forstand. P. 
Munch valgte i første omgang at trække 
sagen i langdrag og sagde, at der ikke fo-
relå oplysninger, der tillod en vurdering af, 
om der forelå hvervning, men var rede til 
at overveje Ikke-Interventionskommiteens 
initiativer til forhindring af hvervning.
 Derudover var der en diskussion om, 
hvorvidt man kunne gå videre og – som vis-
se andre lande – helt forbyde statsborgere 
at forlade landet med det formål at deltage 
i krigen. Det førte til, at pas skulle have 
en påtegning om ihændehaverens hverv i 
forbindelse med rejse til Spanien. Bestem-
melsen blev vedtaget i februar 1937, men 
fik ikke konsekvenser for tilstrømningen af 
danske frivillige.
 Med rygdækning i Molotov/Ribben-
trop-aftalen stillede Sovjetunionen i efter-
året 1939 en række territoriale krav, som 
Finland ikke var rede til at acceptere. Den 
1. november indledte Sovjetunionen angre-
bet på Finland. I Danmark var der, som i 
Norge og Sverige, stor indignation over 
overfaldet, der kun fandt forståelse blandt 
kommunister og nazister. Regeringen så 
imidlertid krigen som et yderligere argu-
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gående cirka 100 år. Umiddelbart efter be-
frielsen var det udenrigspolitiske hovedmål 
at få Danmark anerkendt som allieret og 
optaget i FN. Efter en del diplomatisk virk-
somhed, der også omfattede Storbritannien, 
blev Danmark den 5. juni 1945 optaget i 
FN som organisationens 50. medlem. I sam-
tiden blev medlemskabet af FN:s kollektive 
sikkerhedssystem set som et brud med den 
hidtidige danske neutralitetspolitik. Allige-
vel levede traditionelle neutralitetsforestil-
linger videre i dele af det politiske miljø, om 
end med en erkendelse af, at det var nødven-
digt at opprioritere det militære forsvar.   
 Allerede inden befrielsen havde forman-
den for Det danske Råd i London, John 
Christmas Møller, tilbudt Storbritannien, at 
Danmark ville bidrage til den militære be-
sættelse af Tyskland med 10 000-11 500 sol-
dater og med danske frivillige til krigen mod 
Japan. Befrielsesregeringen, hvor Christmas 
Møller blev udenrigsminister, bekræftede i 
maj 1945 løfterne til briterne, der straks tog 
sagen op med de danske myndigheder. Et 
konkret tilsagn trak imidlertid i langdrag. 
Med Danmarks optagelse i FN og det poli-
tiske livs tilbagevenden til normale forhold, 
svandt politikernes interesse for at bidrage 
til besættelsen af Tyskland. 
 Derimod havde Danmark og Storbritan-
nien allerede i 1945 indgået en aftale om, 
at danske statsborgere kunne melde sig til 
britisk militærtjeneste. Regeringen håbede, 
at de frivillige ville reducere det britiske 
krav til en besættelsesstyrke i Tyskland. 
Mona Jensen, der har analyseret baggrun-
den for denne dansk-britiske aftale, bete-
gner udsendelsen af de frivillige som ”et 
udslag af indenrigs- og udenrigspolitisk 
opportunisme”.11 Først i foråret 1947 blev 
der truffet en aftale med briterne om et bi-
drag til besættelsen af Tyskland, der blev 
vedtaget af Rigsdagen.12 

til Tyskland. Ikke desto mindre var der 
danskere, der ønskede at støtte Tyskland. 
Allerede inden besættelsen 9. april 1940 
var der pågået en vis hvervning af danske 
statsborgere til tysk krigstjeneste. Det var 
der intet ulovligt i, så længe hvervningen 
ikke foregik på dansk grund. Med besæt-
telsen iværksatte SS en afdæmpet hverv-
kampagne i Danmark, hvorefter et stigen-
de antal danske statsborgere meldte sig til 
militærtjeneste i og for det Tyskland, der 
nu var Danmarks besætter.
 Oberstløjtnant C P Kryssing tilbød at 
lede en dansk enhed i SS. Hærens ledelse 
var imod, men udenrigsminister Erik Scave-
nius insisterede på, at samarbejdsregering-
en accepterede. I begyndelsen af juli 1941 
udsendte regeringen en erklæring, der gav 
tilladelse til, at ”faste Befalingsmænd af 
Linien, Reserven (Forstærkningen) o.l. og 
hjem sendte Værnepligtige (Befalingsmænd 
og Værnepligtige) fra den danske Hær mel-
der sig til Frikorps ’Danmark’”. Hæren og 
flåden modtog et cirkulære om, at man ikke 
måtte lægge hindringer i vejen for soldater, 
der ønskede at træde uden for nummer. En-
delig gav man tilladelse til, at Kryssing holdt 
en hvervetale i Statsradiofonien.9 Efter det 
tyske angreb på Sovjetunionen i 1941 blev 
hvervningen lagt om, hvorefter der blev 
gennemført en egentlig hvervning af danske 
statsborgere til tysk krigstjeneste. I alt gjor-
de cirka 6 000 danske statsborgere tjeneste i 
Waffen-SS. Historikeren Bo Lidegaard kon-
kluderer i en beskrivelse heraf, at de frivillige 
ikke lod sig hverve på grund af regeringens 
”nøje afmålte erklæringer”, men i protest 
mod regeringens politik.10 Hvervningen blev 
indstillet i august 1944.
 Med afslutningen af 2. Verdenskrig var 
Danmarks internationale situation grund-
læggende ændret. Tyskland var ikke længe-
re den trussel mod Danmarks sikkerhed, 
det havde været i størstedelen af de forud-
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tive eller nazister kæmpede mod bolsjevik-
kerne i Sovjetunionen, mod det nazistiske 
Tyskland og den tyske besættelsesmagt i 
Danmark, eller for briterne under 2. Ver-
denskrig, henviste til, at de gjorde det af hen-
syn til ”Danmarks ære”. Det var der også 
flere af kommunister i den spanske borger-
krig, der sagde.14 I stort set alle ansøgninger 
om at komme i britisk krigstjeneste under 2. 
verdenskrig blev ansøgningerne begrundet 
med et ønske om at kæmpe for ”Danmarks 
befrielse” eller ”Danmarks ære”.15 Nært 
forbundet med det nationale motiv var også 
følelsen af nordisk samhørighed for de, der 
deltog i den finske vinterkrig. Der var både 
tale om en følelse af solidaritet med det fin-
ske folk, men også en frygt for, at det sov-
jetiske overfald blot var begyndelsen på et 
mere omfattende angreb mod hele Norden. 
Et nationalt, omend anderledes, motiv gjor-
de sig også gældende for de medlemmer af 
det tyske mindretal, der meldte sig til tysk 
krigstjeneste. I mindretallet var det således 
en udbredt opfattelse, at man ved at bidrage 
til den tyske krigsindsats fremmede mulig-
heden for en revision af den dansk-tyske 
grænse.16

 Ydermere bør det nævnes, at de dans-
ke jøder, der i 1948 meldte sig til israelsk 
krigstjeneste, også så forsvaret af den nye 
israelske stat som en delvis fortsættelse 
af den lange ideologiske krig. Den senere 
chefredaktør for dagbladet Politiken, Her-
bert Pundik, skriver i sine erindringer:

Vort kendskab til forholdene i Palæstina 
var overfladisk. Som for de fleste danske-
re var Mellemøsten en ukendt størrelse. 
Det var mindre end tre år efter holocaust. 
Araberne havde truet med at tilintetgøre 
de palæstinensiske jøder såfremt FN 
delte Palæstina. I vore øjne var araberne 
simpelthen Hitlers arvtagere. Vi var mo-
tiveret af harme og følelsen af solidaritet. 
Verden forberedte et nyt forræderi.17

Hvorfor meldte de sig?

De danske statsborgere der meldte sig til 
udenlandsk krigstjeneste deltog alle i det 
20. århundredes lange ideologiske krig. 
Ideologi eller politisk grundholdning var 
derfor ikke overraskende et fremherskende 
motiv for at melde sig til. Der var nationalt 
sindede konservative og liberale demokra-
ter; der var kommunister, kommunistsym-
patisører og andre venstreorienterede; der 
var nazister, nazisympatisører og antise-
mitter. Dertil kom under 2. verdenskrig 
medlemmer af det tyske mindretal, hvoraf 
mange var nazister, nazisympatisører eller 
i almindelighed havde sympati med Det 
Tredje Riges ambitioner.
 Mange definerede sig i forhold til deres 
modstandere. De spaniensfrivillige beteg-
nede sig selv som antifascister, og også 
kommunisterne i Spanien hævdede, at de 
kæmpede for demokratiet. Både national-
konservative i Baltikum i 1919 og frivillige 
i den finske vinterkrig var ”antibolsjevik-
ker”. Det var også en betegnelse som med-
lemmerne af Waffen-SS benyttede om sig 
selv. Dertil kom for sidstnævntes vedkom-
mende et betydeligt antal, der ikke lagde 
skjul på deres antisemitisme. Danskere i al-
lieret krigstjeneste kæmpede under 2. ver-
denskrig mod nazismen og for Danmarks 
befrielse. De repræsenterede i politisk hen-
seende et bredt udsnit af den danske be-
folkning – nazister naturligvis undtaget.13 
De, der meldte sig til britisk krigstjeneste 
efter verdenskrigen, repræsenterede også 
et bredt udsnit af befolkningen, men var 
næppe primært ideologisk motiverede, sel-
vom de ofte begrundede deres engagement 
med taknemmelighed over Storbritanniens 
bidrag til de allieredes sejr og Danmarks 
befrielse.  
 Det er bemærkelsesværdigt, at langt de 
fleste, hvad enten de som nationalkonserva-
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han kort før sin død i Berlin i 1945 blev ud-
nævnt til regimentschef. Den første chef for 
Frikorps Danmark, oberstløjtnant Christian 
Peter Kryssing sluttede som generalmajor i 
SS.
 For nogle ansatte i forsvaret var der end-
videre en ”professionel” motivering forstået 
som et ønske om at få mulighed for i praksis 
at udøve det erhverv, de havde valgt, uddan-
net sig til og øvet under urealistiske freds-
mæssige forhold i et land, hvor forsvaret 
ikke havde den største politiske bevågenhed. 
Man kan heller ikke se bort fra, at for nogle 
mænd (og ikke kun de, der havde valgt en 
militær karriere) havde og har militærvæsen 
i almindelighed og våbenbrug i særdeleshed 
en særlig tiltrækningskraft – i hvert fald in-
dtil de personligt oplever konsekvenserne.
 Arbejdsløshed var yderligere en motive-
rende faktor. Rent bortset fra, hvad 1930’er-
nes økonomiske krise betød for holdnings-
dannelsen i befolkningen, så var muligheden 
for at melde sig til udenlandsk krigstjeneste 
en vej ud af arbejdsløshed. Således angav 
20 pct. af de, der meldte sig til Waffen-SS, 
”økonomisk nød”, som årsagen.19 Efter 2. 
verdenskrig var der også en frygt for stigen-
de arbejdsløshed, hvad der kan have været 
en motiverende faktor for nogle af de unge, 
der meldte sig til den britiske hær.
 Endelig er der ikke tvivl om, at ren og 
skær eventyrlyst motiverede en del af de, 
der meldte sig til udenlandsk krigstjeneste. 
Det gjaldt i større eller mindre grad for alle 
grupper af frivillige. Det var vel ikke mindst 
tilfældet for flere at de cirka 10 000, der 
søgte om at komme i britisk krigstjeneste 
efter 2. Verdenskrig. Det er tænkeligt, at de 
efter fem år, hvor det ikke havde været mu-
ligt at rejse frit, så udenlandsk krigstjeneste 
som en mulighed for at se verden uden for 
Danmark. De første efterkrigsår politiske og 
sociale liv bød ikke på de store udfordringer 
for den eventyrlystne.

Mange af de frivillige, det være sig i Waffen-
SS eller den danske afdeling af SOE (Special 
Operations Executive) i Storbritannien og 
i modstandsbevægelsen i øvrigt, fandt, at 
besættelsen og overgivelsen den 9. april 
1940, der stort set fandt sted uden dansk 
modstand, var en national ydmygelse. Den 
skyldtes 1930’ernes opgivende forsvarspoli-
tik. Det kan virke overraskende og ulogisk, 
at fraværet af modstand mod den tyske be-
sættelse i april 1940 for nogle kunne være 
en del af deres motiv for at melde sig til tysk 
krigstjeneste. Ikke desto mindre var det til-
fældet, som det bl a fremgår af Christian 
Frederik von Schalburgs artikler, dagbogs-
optegnelser og breve. Han var en fremtræ-
dende dansk nazist og døde på østfronten 
som chef for Frikorps Danmark i Waffen-
SS. Det er også værd at bemærke digteren 
Valdemar Rørdams evne til at for ene sin 
sværmeriske nationalisme med opfordring 
til ”danske Drenge” om at slutte sig til Fri-
korps Danmark ”på Marsj med Tysklands 
mod den fælles Fare/Vi har dog samme livs-
rum at forsvare”.18

 Det politisk-ideologiske og det nationale 
var dog ikke de eneste motiver til uden-
landsk krigstjeneste. Blandt de mange offi-
cerer – både i aktiv tjeneste og fra reserven 
– der meldte sig, har karriereforventninger 
givetvis spillet en rolle. For et land, der ikke 
var i krig, og specielt i det stærkt reducerede 
danske forsvar i 1930’erne, var karrieremu-
lighederne begrænsede. Adskillige officerer 
og underofficerer, der ikke havde udsigt til 
at avancere så langt, som de selv ønskede el-
ler mente, de havde evner til, fik nye mulig-
heder gennem udenlandsk krigstjeneste. Det 
var ikke mindst tilfældet for de danskere, 
der gik i tysk krigstjeneste under 2. verdens-
krig. Et markant eksempel er Per Sørensen. 
Da han meldte sig til Frikorps Danmark i 
1941, var han premierløjtnant i det danske 
forsvar. Han var endnu ikke fyldt 32 år, da 
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verdenskrig. I alt søgte cirka 12 200 opta-
gelse i Waffen-SS, men kun halvdelen blev 
accepteret. Godt 10 000 danskere søgte 
britisk krigstjeneste efter krigen, men kun 
2 449 blev sendt til England. Af disse var 
det kun godt og vel 15 pct, der tidligere 
havde været soldat.21

 Af danskerne i Estland i 1919 havde kun 
cirka en tredjedel en egentlig militær ud-
dannelse, en anden tredjedel hvad der sva-
rer til nutidens grunduddannelse af hjem-
meværnsfolk og den sidste tredjedel ingen 
militær uddannelse overhovedet. Borgelin, 
korpsets chef, var en erfaren uddannel-
sesleder, men han fik kun tre uger til at 
færdiguddanne kompagniet, inden det fik 
marchordre og en uge senere kom i kamp. 
Der var således ikke tid til den nødvendige 
enhedsuddannelse af styrken.
 De fleste af de danske spaniensfrivillige 
var helt uden militær baggrund.22 Enkelte 
havde dog aftjent værnepligt i Danmark, 
og mindst én havde derudover fået et lyn-
kursus, inden han forlod Sovjetunionen for 
at rejse til Spanien.23 Efter ankomsten til 
Spanien modtog de frivillige både politisk 
skoling og militær uddannelse. Deres po-
litiske iver skulle kombineres med et mini-
mum af militær disciplin. Det var der en 
del frivillige, der havde det vanskeligt med. 
Hovedparten af de spaniensfrivillige indgik 
i den tysk-ledede Thälmann-bataljon, der 
var blandt de mere professionelle enheder i 
De Internationale Brigader. Danskerne blev 
hurtigt indsat i kamp. Af de op mod 500 
danske frivillige omkom cirka 150,24 hvil-
ket nogenlunde svarer til tabstallene blandt 
frivillige fra andre lande.
 I den finske vinterkrig var der såvel 
danske officerer som frivillige med og uden 
militær uddannelse. Et specielt problem 
var danskernes manglende evner til at stå 
på ski!25 De militært helt uerfarne blev 
samlet i ”depotkompagnier” med henblik 

 Det kan være vanskeligt at udrede de 
enkelte frivilliges motiver. Ofte har der for-
mentlig været tale om et kompliceret samspil 
mellem motiver, som de pågældende næppe 
selv altid har været sig fuldt bevidste. Et sær-
lig ekstremt, men veldokumenteret eksempel 
på et sammensurium af tilsyneladende ufo-
renelige motiver er von Schalburg. Han var 
russisk nationalist og troende russisk-orto-
doks i det anti-russiske og ateistiske Waffen-
SS. Hans russiske nationalisme var snævert 
forbundet med zardømmet og mytiske fo-
restillinger om det ”ægte” russiske folk – i 
modsætning til de ”jøde-bolsjevikker”, der 
havde erobret magten og tvunget hans fa-
milie i landflygtighed. Samtidig betragtede 
han sig selv som dansk nationalist og var 
en stor beundrer af kongehuset og af hæ-
ren, indtil hans tidligere kolleger i Livgarden 
under besættelsen slog hånden af ham. Det 
”usle” danske demokrati, der ikke havde 
forsvaret sig mod det tyske angreb i 1940, 
betragtede han med den største foragt. Han 
var et fremtrædende medlem af DNSAP og 
endte som en tilhænger af forestillingen om 
et Storgermanien, hvor Danmark måtte fin-
de sin plads.20

Uddannelse
Det var en broget skare, der meldt sig til ud-
enlandsk krigstjeneste. Ikke mindst var der 
store forskelle i deres forudsætninger for 
at deltage i kamphandlinger. Nogle havde 
militær baggrund som officerer/befalings-
mænd andre blot en værnepligtsuddannelse 
af nyere eller ældre dato, mens atter andre 
var fuldstændig uden militær viden eller er-
faring. Et ikke ubetydeligt antal af de, der 
meldte sig til udenlandsk krigstjeneste, blev 
frasorteret som uegnede. Det gjaldt blandt 
andet et stort antal af de, der ønskede op-
tagelse i Waffen-SS, og af de mange, der 
meldte sig til britisk krigstjeneste efter 2. 
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danske Finlandskorps nåede ikke at komme 
i kamp, men det gjorde danskere, der var 
knyttet til andre finske enheder. Efter korp-
sets opløsning og hjemsendelse forblev en 
del i Finland og gik i regulær finsk militær-
tjeneste. Sammen med andre danskere del-
tog de i Fortsættelseskrigen (1941-44). En-
kelte af de frivillige fra Vinterkrigen tog til 
Norge, hvor de kortvarigt nåede at kæmpe 
på allieret side, inden de drog videre for at 
melde sig til britisk, canadisk eller norsk 
krigstjeneste i Storbritannien. 
 Hovedparten af de danske frivillige i 
den spanske borgerkrig var kommunister 
eller venstreorienterede af forskellig slags. 
Mange af disse gik efter det tyske angreb 
på Sovjetunionen i 1941 ind i modstandsbe-
vægelsen i Danmark. Her samarbejdede de 
med bl.a. nationalkonservative, der havde 
kæmpet mod Sovjetunionen i Vinterkri-
gen. Af de tidligere frivillige fra den finske 
vinterkrig gik en del, hovedsagelig såkaldt 
nationalkonservative, ind i modstandsbe-
vægelsen. En af dem var C M Rottbøll, der 
siden blev en central person i SOE. Blandt 
de finlandsfrivillige var der imidlertid også 
nazister. Cirka en fjerdedel af de finlandsfri-
villige meldte sig til tysk krigstjeneste under 
2. verdenskrig – i Waffen-SS, den tyske hær 
eller blev tysk sikkerheds- og vagtpersonale 
i Danmark.27

 De danskere, der meldte sig til allieret 
krigstjeneste under 2. verdenskrig, kom fra 
stort set alle egne af verden. Værd at bemær-
ke er det imidlertid, at cirka en tredjedel var 
flygtet fra Danmark for at deltage i kampen 
mod besættelsesmagten og nazismen. SOE 
rekrutterede danskere fra modstandsbe-
vægelsen, bl.a. den senere næstkomman-
derende i Forsvarets Efterretningstjeneste, 
Peter Ilsøe, der kom til SOE via Den danske 
Brigade i Sverige (1943-45). SOE rekrutte-
rede også danskere, der meldte sig til britisk 
krigstjeneste og nogle få blandt danske sø-

på en elementær militær uddannelse. Dele 
af styrken blev vurderet klar og gjort rede 
til indsættelse, men den følgende dag kom 
fredsslutningen.
 Situationen var helt anderledes for de 
danskere, der blev optaget i SOE’s danske 
sektion. Her stillede man – under indtryk 
af opgavens helt specielle karakter – ganske 
særlige krav til kandidaternes menneskelige 
egenskaber og praktiske færdigheder. Mi-
litær baggrund var ikke afgørende. Der var 
tale om en meget omhyggelig udvælgelses-
procedure og en langvarig og omfattende 
uddannelse, inden de pågældende blev er-
klæret egnede til at indsættes i modstands-
kampen i Danmark.26      

Fra krig til krig
De omtalte eksempler på danske statsbor-
geres deltagelse i udenlandsk krigstjeneste 
vedrører alle den store politisk-ideologisk 
kamp i det 20. århundrede. Derfor er det 
ikke overraskende, at adskillige personer går 
igen i de forskellige korps. Nogle, der stod 
sammen i én kamp, befandt sig kort tid efter 
sig på hver sin side i en anden kamp. Det 
hænger naturligvis først og fremmest sam-
men med den enkelte frivilliges motiver. De 
ovenfor omtalte eksempler er hentet fra de 
mest dramatiske krige og fra de konflikter, 
hvor et betydeligt antal danskere meldte sig 
som frivillige. Set i et lidt bredere perspektiv 
var der også danskere, der deltog som fri-
villige i andre krige og konflikter i det 20. 
århundrede. 
 Syv danskere deltog i den finske friheds-
krig i 1918. Et par af disse meldte sig igen til 
Dansk-Baltiske Auxilier Corps i 1919. Efter 
korpsets opløsning og hjemsendelse fortsat-
te enkelte i estisk krigstjeneste eller sluttede 
sig til de ”hvide” styrker i den russiske bor-
gerkrig. 20 år senere var de fleste for gamle 
til at melde sig til den finske vinterkrig. Det 
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Storbritannien. I Danmark var der mange, 
der anfægtede de frivilliges motiver. Politisk 
diskuterede man, om de skulle straffes for 
overtrædelse af loven fra 1937, der forbød 
deltagelse i borgerkrigen. En del blev idømt 
korte hæftestraffe, men da Ikke-Interven-
tionskomiteen foreslog, at de frivillige ikke 
skulle straffes, greb regeringen denne idé og 
undlod i 1939 at rejse tiltale mod de øvrige 
spaniensfrivillige. Under den tyske besættel-
se og vedtagelsen af den grundlovsstridige 
kommunistlov blev en del af de spaniensfri-
villige anholdt og interneret.
 Umiddelbart efter afslutningen af den 
finske vinterkrig ønskede godt halvdelen af 
korpset at forblive i Finland. Situationen var 
fortsat spændt, og der var udbredt frygt for, 
at Sovjetunionen stadig have til hensigt at 
erobre hele landet, og den finske regering 
havde brug for alle de styrker, den kunne 
få. Dertil kom det ønske om revanche, der 
resulterede i Fortsættelseskrigen. De danske 
frivillige, der i første omgang forblev i Fin-
land, udgjorde en bataljon under ledelse af 
officeren J H Skjoldager. De øvrige, inklu-
sive den hidtidige korpschef Tretow-Loof, 
valgte at rejse hjem. I sin sidste korpsbefa-
ling gav han udtryk for sin skuffelse: ”Dansk 
Finlands-Korps naade ikke den Størrelse og 
ydede ikke den Indsats, som vi alle – baade 
hjemme i Danmark og heroppe i Finland 
– havde næret berettiget Haab om”.29 Ved 
ankomsten til København blev de blev mod-
taget af flere tusinde mennesker. Adskillige 
af de frivillige erklærede sig rede til at vende 
tilbage til Finland, hvis der blev brug for 
dem. Enkelte af dem nåede det, inden den 
tyske besættelse af Danmark den 9. april 
1940.
 Ganske anderledes blev modtagelsen af 
den del af korpset, der var forblevet i Fin-
land. Med den tyske besættelse blev det et 
aktuelt spørgsmål for de tilbageværende fin-
landsfrivillige, om de skulle rejse hjem for at 

folk i britisk tjeneste. Enkelte danskere, der 
oprindelig var knyttet til SOE, bl a Anders 
Lassen, forlod organisationen og gik ind i 
den britiske hær og hvor han faldt og post 
humt fik tildelt Victoria Cross.
 Blandt de mange, der meldte sig til bri-
tisk krigstjeneste i årene umiddelbart efter 
2. verdenskrig, var en del for unge til at hav-
de deltaget i de tidligere konflikter. Nogle 
havde dog været med i Den danske Brigade 
i Sverige og i modstandsbevægelsen. Endelig 
var der de 38 personer, bl a den senere over-
rabbiner Bent Melchior, der meldte sig til 
israelsk krigstjeneste i 1948. Nogle af dem 
havde været med i modstandsbevægelsen 
og/eller i Den danske Brigade, deriblandt 
den senere chefredaktør Herbert Pundik.

Skuffelse og bitterhed
Uanset motiver og uanset på hvilken side, 
de havde meldt sig, så mente de frivillige, 
at deres indsats ikke blot var til gavn for 
Danmark, men at den tjente opretholdelse 
eller genoprettelse af Danmarks ære. Derfor 
mente de også, at de fortjente anerkendelse 
for deres indsats. Det fik de imidlertid langt 
fra altid, og det er karakteristisk, at en me-
get stor del af de frivillige, der overlevede 
udenlandsk krigstjeneste, blev skuffede eller 
direkte bitre over den modtagelse, de fik, og 
den reaktion de mødte, da de vendte hjem. 
Det gjaldt dog ikke medlemmerne af Dansk-
Baltisk Auxilier Corps. I Estland blev de hyl-
det for deres indsats, og stadig i dag mindes 
de som et væsentligt bidrag til kampen for 
landets uafhængighed.28 Trods den politiske 
uvilje, der hjemme havde været på venstre-
fløjen mod deres indsættelse, var modtagel-
sen ved hjemkomsten stort set positiv. 
 Derimod var bitterheden stor blandt de 
spaniensfrivillige. Deres indsats havde været 
forgæves. De lagde skylden på de vestlige 
landes ikke-interventionspolitik og især på 
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at gå i besættelsesmagtens tjeneste. Men de 
havde formentlig forventet og håbet på, at 
de ville blive betragtet som helte i et nazis-
tisk Danmark forenet med det nye Storger-
manien, når sejren var vundet.
 Straffelovstillægget, der med tilbagevir-
kende kraft kriminaliserede de tysklands-
frivilliges deltagelse i krigen (men ikke de 
krigsforbrydelser, de måtte have begået på 
Østfronten og på Balkan), kom antagelig 
som en overraskelse og skabte en stor bit-
terhed mod det officielle Danmark i almin-
delighed og ”de gamle politikere” i særde-
leshed. Mindst 3 300 tidligere frivillige blev 
efter krigen straffet med fra få måneders til 
fem-seks års fængsel for at have meldt sig til 
Waffen-SS.31     
 Af de danskere, der gik i britisk militær-
tjeneste under 2. verdenskrig, var det især 
de, der kom til The Buffs (Royal East Kent 
Regiment), der blev skuffede. Dels over, at 
der aldrig blev oprettet en egentlig dansk 
enhed; dels over at de aldrig kom i kamp. 
Da de danskere, der havde gjort tjeneste i 
den britiske hær efter 2. verdenskrig, vendte 
tilbage til Danmark, blev de mødt med en 
tavshed, der stod i markant kontrast til den 
politiske og folkelige velvilje, der havde om-
gærdet deres rekruttering og afrejse. Der var 
ingen officielt modtagelse, hvad der til dels 
kan forklares med, at de frivillige ikke blev 
hjemsendt samlet. Men det skyldtes også, at 
de politiske hensyn, der havde gjort deres 
hvervning interessant i de berusende dage 
efter befrielsen, ikke eksisterede længere.
 En af de frivillige skrev i sine memoirer: 
”Ingen af os forventede tak fra vort lands 
side, så derfor blev vi ikke skuffede over 
den totale ligegyldighed, der mødte os efter 
vores hjemsendelse, nej nu er jeg lidt uret-
færdig, skattevæsenet huskede os, vi måtte 
betale skat af såvel løn, kost og logi i årene 
vi var derovre”.32 Andre tog det mindre hu-
moristisk. En sagde, at han ikke fattede, at 

kæmpe mod besættelsesmagten. Skjoldager 
manede til besindighed, men lovede, at korp-
sets fane altid ville stå vagt om Danmarks 
ære og engang skulle føres tilbage til et frit 
Danmark. Soldaterne følte sig skamfulde 
over, at danskerne ikke havde forsvaret sig 
som finnerne, men havde overgivet sig uden 
kamp. Hjemsendelsen og modtagelsen af 
styrken foregik helt på tyske betingelser. Kun 
seks repræsentanter for frivilligearbejdet fik 
lov til at komme ind på kajen i Frihavnen i 
København. Ikke engang de nærmeste pårø-
rende fik adgang, og politiet var til stede for 
at sikre de tyske krav til modtagelsens form. 
Ingen af de frivillige måtte forlade Frihav-
nen i uniform, og for mange af dem ventede 
en tilværelse som arbejdsløse. Som en af de 
frivillige fortalte: 

Det er håbløst at beskrive vor Ankomst 
til Frihavnen. Vi havde dog sat vort Liv 
ind i Kampen for Nordens Frihed – fulgt 
af Danmarks Begejstring – og vi havde 
svært ved at forstå, at vi nu skulle gense 
vort Fædreland som en Skibsladning far-
lige Forbrydere.30 

”Skuffelse” er ikke et tilstrækkeligt stærkt 
ord til at betegne følelsen blandt de overle-
vende danske medlemmer af Waffen-SS og 
andre tyske enheder. De måtte dog fra star-
ten eller i al fald efter orloven i september 
1942 og allersenest fra bruddet med sam-
arbejdspolitikken i august 1943 have været 
klar over, at deres deltagelse i krigen på tysk 
side af hovedparten af danskerne blev be-
tragtet som landsforræderi. Og selvom de 
kunne henvise til den tvetydige samarbejds-
politik, regeringens sanktionering af hverv-
ningen og det officielle Danmarks deltagelse 
Frikorps Danmarks festligheder og andre 
højtideligheder, så var det den fremhersken-
de opfattelse, at de tysklandsfrivillige burde 
have indset, at den danske regering hand-
lede under pres, og at det var landsforræderi 
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 Hovedparten af de danske spaniensfri-
villige indgik som nævnt i den tysk-ledede 
Thälmann-bataljon, der var en af de mi-
litært mest effektive på republikansk side og 
også bidrog til flere succesrige operationer. 
En stor del af de danske spaniensfrivillige 
deltog i hårde kampe, hvad blandt andet 
tabstallene på omkring 1/3 viser. Men repu-
blikken tabte, og der skulle gå 36 år, inden 
Franco-styrets fald og etableringen af det 
moderne spanske demokrati.
 I kamp, tilmed særdeles hårde kampe på 
Østfronten, kom størstedelen af danskerne 
i Waffen-SS. I alt omkom cirka 2 000 dans-
kere i tysk krigstjeneste. Men heller ikke de 
tysklandsfrivillige ændrede historiens gang: 
Tyskland tabte 2. verdenskrig, og selvom de 
danske frivillige deltog i nogle af de volds-
omste kampe på Østfronten, så udgjorde de 
cirka 6 000 danskere kvantitativt set kun 
en beskeden del af de godt 500 000 mand 
i Waffen-SS. Størst operativ forskel gjorde 
Regiment Dänemark i Division Nordland i 
foråret 1944, hvor den ind  gik i voldsomme 
kampe med store tab på begge sider ved 
Tannenbergstillingen nord for Peipus-søen 
i det nordøstlige Estland.35 Denne midler-
tidige standsning af den russiske offensiv 
gjorde det muligt for esterne at gennemføre 
evakueringer til Sverige. På nordsiden af 
Den finske Bugt forbedrede det den strate-
giske situation på en måde, der formentlig 
fik konsekvenser for den endelige grænse-
dragning efter Fortsættelseskrigen.36

 Danskere i britisk krigstjeneste under 
2. Verdenskrig er en mere blandet historie. 
Som nævnt blev danskerne i The Buffs ikke 
anvendt på slagmarken. Til gengæld var der 
andre danskere i de britiske hære, der gjorde 
en betydelig indsats på det taktiske niveau. 
Det vat tilfældet for f.eks. den tidligere om-
talte Anders Lassen og Wing Commander 
Kaj Birksted i Royal Air Force. Dertil kom 
de, der virkede i SOE, samt de godt 6 000 

der ingenting skete. En anden: ”Man skulle 
i hvert fald ikke prale med noget, når man 
kom hjem til Danmark”.33 Flere blev betæn-
kelige ved, hvad de på et begrænset infor-
mationsgrundlag havde kastet sig ud i. For 
nogle af dem, der gjorde tjeneste i de bri-
tiske styrker i Palæstina, blev det et moralsk 
problem kort efter holocaust at være med til 
at forhindre den jødiske indvandring.

Gjorde de en forskel?
De politisk-ideologisk motiverede frivillige 
ønskede at gøre en forskel; at bidrage til en 
verden i overensstemmelse med deres ansku-
elser. Deres holdninger var så stærke, at de 
var villige til at ofre alt for sagen. Men gjor-
de deres indsats så en forskel – militært og 
politisk – i det 20. århundredes langstrakte 
og blodige drama?
 Målt med militære alen, var det begræn-
set, hvor stor en forskel de gjorde. Det siger 
sig selv, at de danske frivillige ikke fik stra-
tegisk betydning for de krige, de deltog i. På 
det operative niveau fik danske enheder af 
frivillige kun begrænset militær betydning. 
Størst nok i Estland i 1919, hvor det Dansk-
Baltiske Korps i kraft af sin bevæbning, sol-
daternes engagement og den professionelle 
ledelse fik en kampafgørende rolle på linje 
med de finske frivillige. Det var ikke mind-
st tilfældet i det nordøstlige Letland, hvor 
danskerne fortsatte over Daugava-floden 
(Dvina), som esterne havde forbud mod at 
passere. Borgelins kompagni indtog under 
dansk flag byen Jekabpils på den anden side 
af floden.34

 Det danske Finlandskorps kom ikke i 
kamp, men det gjorde enkelte danskere, 
der gjorde tjeneste i andre enheder, bl.a. det 
finske flyvevåben. Heller ikke de finlands-
frivillige fik kampafgørende betydning. Og 
Finland tabte såvel Vinterkrigen som Fort-
sættelseskrigen.
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anden måde – var det også, at den danske 
regering under besættelsen accepterede re-
krutteringen til Waffen-SS, ligesom det offi-
cielle Danmarks deltagelse i højtideligheder 
i Frikorps Danmark var et markant eksem-
pel på, hvor langt samarbejdspolitikken blev 
strakt under tysk pres. 
 Endelig er der spørgsmålet om, hvor-
vidt frivilliges – specielt officerernes – er-
faringer fra udenlandsk krigstjeneste blev 
udnyttet af det danske forsvar efter deres 
hjemkomst. Det var kun tilfældet i yderst 
begrænset omfang. Officererne i Dansk-Bal-
tisk Auxilier Corps var alle reserveofficerer 
og gjorde ikke efterfølgende karriere i det 
danske forsvar. Det var ulovligt at lade sig 
hverve til borgerkrigen i Spanien. Allerede 
af den grund var den ingen officerer blandt 
de spaniensfrivillige ej heller nogen, der ef-
terfølgende gik ind i forsvaret. Som nævnt 
kom Dansk Finlandskorps ikke i kamp, så 
der var ikke konkrete militære erfaringer 
herfra at videregive. Og det siger sig selv, at 
danskere i Waffen-SS som landsforrædere 
ikke havde nogen rolle at spille efter krigen. 
Heller ikke Den danske Brigade i Sverige 
kom i kamp, men den var en velorganiseret 
med kompetente officerer, hvoraf flere efter-
følgende nåede betydelige poster i forsva-
ret. SOE-folkene vendte tilbage til de civile 
liv.41 Nævnes bør det dog, at Ole Lippmann, 
major i The Buffs og den sidste chef for de 
danske faldskærmsfolk i SOE, i 1956 ledede 
en ”ambulance” (et lazaret) fra Dansk Røde 
Kors i Ungarn under opstanden dér.42  
 Lederen af rekrutteringen til britisk 
krigstjeneste efter krigen, den internationalt 
erfarne oberst C.H.O. Lunn, mente, at ud 
over de øvrige argumenter, så ville danskere 
med erfaringer fra det britiske forsvar kun-
ne bidrage til genopbygningen af det danske 
forsvar efter krigen.43 Det blev der imidler-
tid ikke meget ud af. Ingen af de frivillige fra 
allieret krigstjeneste under eller efter 2. ver-

søfolk fra handelsflåden, der sejlede for de 
allierede under krigen, og hvoraf ca. 1 000 
omkom.37 I alt menes 75 danskere at være 
faldet i allieret krigstjeneste, heraf 46 i bri-
tisk.38 
 Det var meget forskelligt, hvad dans-
kere i britisk militærtjeneste udrettede mel-
lem 1945 og 1948. Nogle, herunder de der 
kom til Hongkong og Singapore, kom ikke i 
egentlig militære konfrontationer. Det gjor-
de derimod de frivillige, der blev udstatio-
neret i Palæstina og i Indien. Det antages, at 
af de cirka 2 500 frivillige gjorde 800-1 000 
tjeneste i Palæstina. Ingen af dem fik dog 
selvstændig betydning for opretholdelsen af 
det britiske imperium, og på længere sigte 
fik de heller ikke nogen betydning for det 
dansk-britiske forhold. Rasmus Mariager 
peger således i en analyse af det dansk-bri-
tiske forhold i de første efterkrigsår på, at de 
frivillige, der meldte sig til britisk krigstje-
neste efter krigen, ”fremstår som små brik-
ker i et større spil”. Da befrielsessommerens 
begejstring havde lagt sig, og forholdet var 
blevet ”normaliseret”, gled sagen i bag-
grunden, og de frivillige ”fik som følge de-
raf ingen indflydelse på det videre forløb af 
det dansk-engelske forhold. Danmark søgte 
at bruge de frivilliges indsats som argument 
for en reduktion af det danske bidrag til 
Tysklandsbrigaden. Om det havde nogen 
effekt, er svært at sige, da briterne var afvi-
sende over for argumentationen”.39 
 At mange frivillige ikke kom i kamp 
betød ikke var nødvendigvis, at deres ind-
sats var ligegyldig. Ikke mindst mange af 
dem, der var i britisk tjeneste under 2. ver-
denskrig udfyldte funktioner for den militæ-
re indsats. Det gjaldt også for de kvindelige 
frivillige.40

 De frivilliges betydning var dog først og 
fremmest politisk-symbolsk. Det gælder 
f eks den del af de frivillige, der gjorde tje-
neste i The Buffs. Symbolsk – om end på en 
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danskere havde gjort noget for Norden og 
det nordiske broderfolk, men denne følelse 
blev hurtigt overskygget af besættelsen og 
samarbejdspolitikken.
 Målt på antallet af frivillige og dræbte 
såvel som på kampenes voldsomhed, var 
den største danske krigsindsats i det 20. år-
hundrede den, der blev ydet af danskerne i 
Waffen-SS. Det var imidlertid ikke en ind-
sats, der bidrog til en positiv, national selv-
forståelse. Tværtimod var det et forhold, 
der helst skulle fortrænges fra såvel udlan-
dets som danskernes eget danmarksbillede. 
Danske søfolk og soldater, der deltog på 
allieret side i 2. verdenskrig fik væsentlig 
større betydning for danskernes opfattelse 
af deres egen rolle under 2. Verdenskrig. 
De frivillige, der meldte til britisk krigstje-
neste efter krigen blev, som omtalt, stort set 
glemt og fik ingen betydning for den dan-
ske selvforståelse.
 Den danske indsats i kampen mellem de-
mokrati og diktatur i det 20. århundrede, 
der i årtier fik den største betydning for 
selvforståelsen, var den, der blev ydet af de 
relativt få aktive i modstandskampen i Dan-
mark. Det er også det perspektiv, der indtil 
de seneste år har dominerede historieskriv-
ningen og -forskningen om Danmark under 
2. verdenskrig.

Författaren är Cand. scient. pol; och kal-
lad ledamot i KKrVA; f d chefkonsulent ved 
Forsvarsakademiet i København.

denskrig fik efterfølgende afgørende roller i 
det danske forsvar. Nogle gik ind i det dan-
ske forsvar, og enkelte endte som majorer. 
Det mest markante eksempel er Kaj Birk-
sted. Han sluttede krigen som højt dekore-
ret Wing Commander for en Spitfire-enhed. 
Umiddelbart efter besættelsen blev han som 
dansk oberstløjtnant leder af planlægningen 
af den sammenlægning af Hærens Flyve-
tropper og Marinens Flyvevæsen, der etab-
lerede flyvevåbnet som et selvstændigt værn. 
Han blev imidlertid forbigået som chef for 
det nye flyvevåben, kørt ud på et sidespor og 
endte med at forlade forsvaret. Palle Thom-
sen, en anden spitfirepilot, blev ansat i Ma-
rinens Flyvevæsen, men tog sin afsked pga. 
uenighed om uddannelsesniveauet.44 ”Det 
virker ikke, som om deres meritter i allieret 
krigstjeneste gjorde dagligdagen i de danske 
styrker nemmere for de frivillige efter kri-
gen”, konkludere Jakob Sørensen i sin ana-
lyse af de frivillige i allieret tjeneste under 2. 
Verdenskrig.45 
 Og endelig: Fik de danske frivilliges 
ind sats betydning for den danske selvfor-
ståelse? De danske frivillige i den spanske 
borgerkrig følte givetvis, at de havde ydet 
en stor personlig indsats i kampen mod fa-
scismen. Der var imidlertid ikke mange i 
Danmark, der så deres indsats som natio-
nal, men derimod snarere som kommuni-
stisk. Finlandskorpset gav – sin beskedne 
størrelse og manglende militære indsættelse 
til trods – en vis national stolthed over, at 
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