
Hvorfor er Augustoprør og
Jødeaktion 1943 vigtige?

Året 1943 blev på mange områder et markant vendepunkt
i danskernes indstilling til den tyske besættelsesmagt. Ikke
at det store flertal af den danske befolkning på noget tids-
punkt havde accepteret de tyske soldaters tilstedeværelse.
Det afgørende var, at manges holdninger skiftede fra det
passivt konstaterende til en forventning om, at krigen havde
nået sit vendepunkt, og at situationen nu var blevet sådan,
at passiviteten måtte afløses af konkret handling.
Årsagerne til dette sindelagsskifte var mange. Det kata-

strofale tyske nederlag ved Stalingrad, det tyske Afrikakorps
endelige nederlag i Nordafrika, og de allieredes landgang på
Sicilien var tydelige tegn på, at Nazityskland ikke længere
var uovervindeligt, men tværtimod var på tilbagetog på alle
fronter.
Internt i Danmark voksede modstandsbevægelsen sig

stærkere og gennemførte et stadig stigende antal sabotage-
aktioner både mod tyske militære mål og mod de virksom-
heder, der arbejdede for tyskerne.

Augustoprøret

Hen over sommeren 1943 steg spændingerne, især i de

større provinsbyer. Det kom til slagsmål og spredte skude-
pisoder, der blev efterfulgt af omfattende arbejdsnedlæg-
gelser, Det tyske modsvar var repressalier i form af indførelse
af udgangsforbud, flere sværtbevæbnede tyske soldater på
gaderne og strengere straffe for sabotage, deltagelse i våben-
nedkastninger og antitysk virksomhed.
De danske politikere og den højeste tyske politiske

ledelse i Danmark forsøgte helt frem til de sidste dage før
den 29. august at arbejde for, at urolighederne skulle høre
op, men forgæves. Politikernes anstrengelser havde ingen
virkning, og de tyske civile myndigheder blev overtrumfet
af den militære ledelse, der ønskede en skarp kurs, hvori der
også indgik, at den danske hær og flåde skulle afvæbnes.

Militærets linje fik støtte i Berlin, og resultatet blev, at
besættelsesmagten satte de danske politikere stolen for
døren med ultimative krav om undtagelsestilstand, ud-
gangsforbud, skærpet censur og ubetinget dødsstraf for

sabotage.
Kravene var uantagelige og blev afvist fra politisk side.

Klokken fire ommorgenen den 29. august 1943 gik tyskerne
i aktion. Tre års formel samarbejdspolitik var brudt sam-
men. Ikke fordi den danske eller tyske politiske ledelse
ønskede det, men fordi begivenhederne, især i provinsen,
bragte situationen ud af kontrol.
Uformelt fortsatte samarbejdet med tyskerne dog også

efter august 1943. Det var de øverste embedsmænd i mini-
sterierne, departementscheferne, der stod for den daglige
ledelse, og de var i tæt kontakt med tyskerne og med et
“ikke-eksisterende” udvalg fra de etablerede danske partier.
De prøvede at forhindre de værste stramninger, især med
hensyn til behandlingen af modstandsfolk, der blev fanget
af tyskerne. Men her var tyskerne ubøjelige. Modstandsfol-
kene blev fremover stillet for en tysk domstol.

Jødeaktionen

Den tyske magtovertagelse betød også, at de danske jøder
var i fare. Efter bruddet skulle besættelsesmagten ikke tage
særlige hensyn til samarbejdet med det danske politiske

system og de danske myndigheder. I den tyske optik blev
det utåleligt, at de danske jøder ikke var en del af den nazis-
tiske “Endlösung”.
At det lykkedes at få det store flertal af jøder til Sverige

i de første oktoberdage i 1943 var en imponerende folkelig
bedrift. Godt nok var man blevet advaret om de tyske pla-
ner få dage før den 2. oktober, men redningen af de mere
end 7.000 jøder havde været utænkelig, hvis ikke den dan-
ske befolkning på alle niveauer havde udvist bemærkelses-
værdig civil courage. Redningsaktionen gav genlyd over hele
verden og var dermed stærkt medvirkende til, at Danmark
af de allierede blev anerkendt som en aktivt krigsførende
nation.
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Selv bedømt på datidens præmisser forekommer den dan-
ske politik naiv, og det er stærkt forkasteligt, at den politi-
ske elite i Danmark i den grad førte ikke blot neutralitets-
men aktiv tilpasningspolitik. I kampen mellem demokrati
og diktatur kan man ikke stå neutralt. Man må tage stil-
ling for demokratiet og mod diktaturet. Det er på dette
punkt, at den aktive tilpasningspolitik udgjorde et politisk
og moralsk svigt.”

Om undervisningen

Bogens fremstilling af kanonpunktet kan sammen med fx
dokumentarfilmen “De fem år” være indgang til, at eleverne
sammen med læreren udvælger en række delemner, som kan
danne baggrund for bedre at forstå, hvad det var, der skete
i august og oktober 1943.
Til Augustoprøret kan det være emner som det officielle

Danmarks reaktion på den 9. april, folkelige reaktioner og
den begyndende modstandsbevægelse, den besværlige hver-
dag osv. Her vil det være relevant, at eleverne udstyres med
en slags guide med materialeforslag, så fokus fastholdes på
årsagerne til og forklaringerne på, hvorfor situationen spid-
sede til i eftersommeren 1943.
Når det gælder Jødeaktionen vil emner som jødernes

forhold i det nazistiske Tyskland og holocaust kunne ud-
dybe forståelsen af, hvad det var for en situation de danske
jøder befandt sig i både før og efter samarbejdspolitikkens
sammenbrud.
Som afslutning på arbejdet kan man forestille sig en

fælles drøftelse af kanonpunktet sat i relation til fagets
opstillede trinmål efter 9. klasse, hvor der sigtes imod, at
eleverne bliver i stand til at “give eksempler på, at en perio-
des fremherskende værdier og holdninger kan forklare afgø-
rende begivenheder og samfundsforandringer.” Altså, at
man sammenstiller og vurderer demokratiets og diktaturets
forskellige bud på den ønskede samfundsudvikling og kon-
sekvenserne heraf.

Besættelsen – myter og fakta

På en række områder har det været nødvendigt for histori-
kere og andre at gøre op med flere af de myter, der opstod

omkring personers rolle og særlige begivenheder og forløb
for at få en mere nuanceret forståelse af, hvad der skete i de
fem år. Gang på gang har den historiske forskning kastet
nyt lys over indgroede forestillinger om skurke og helte,
årsager og sammenhænge fx modstandsbevægelsens orga-
nisering og betydning, jernbanesabotagen, politikernes
rolle, retsopgøret, stikkerlikvideringerne, danskere i tysk tje-
neste osv. osv.
Besættelsestiden har sat sig dybe spor helt op til vore

dage og er blevet udgangspunktet for diskussioner af adskil-
lige moralske og politiske spørgsmål. Nogle af de centrale
spørgsmål i debatten om besættelsestiden, der konstant
dukker op, er politikernes rolle omkring overfaldet den 9.
april 1940, de tre års samarbejdspolitik og augustoprøret i
1943. Hvad gjorde de, og hvad skulle de have gjort?
Senest har tidligere statsminister Anders Fogh Rasmus-

sen indtaget et særdeles markant standpunkt i denne dis-
kussion i forbindelse med demokratidebatten omkring
Danmarks deltagelse i Irak-krigen.
I en tale i anledning af 60-årsdagen for augustoprøret i

1943 udtalte han den 29. august 2003 bl.a.:

“Hvis alle havde tænkt som de danske samarbejdspoliti-
kere, ville Hitler med stor sandsynlighed have vundet kri-
gen, og Europa var blevet nazistisk. Men briterne og senere
amerikanerne og russerne tænkte heldigvis ikke som den
danske elite. I sidste ende var det befolkningens voksende
utilfredshed med samarbejdspolitikken og modige mod-
standsfolks indsats, som tvang regeringen til at opgive sam-
arbejdet med tyskerne. Det skal vi være glade for og stolte
af. Vi skylder en stor tak til de modstandsfolk, som gennem
sabotage mod tyskerne og samarbejde med de allierede trod-
sede samarbejdspolitikerne og i sidste ende sikrede Dan-
mark en plads på den rigtige side i kampen mod
nazisterne…
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Intern evaluering

På baggrund af arbejdet med kanonpunktet og elevernes
fordybelsesområder kan den interne evaluering bestå i, at

eleverne i grupper får til opgave at udarbejde en illustreret
tidstavle, der skal dække perioden 9. april 1940 til 5. maj
1945. Arbejdet afsluttes med, at gruppernes resultater sam-
menlignes og kommenteres i fællesskab.
En anden måde kunne være, at grupperne får til opgave

at lave en digital billedserie, der belyser udviklingen under
besættelsestiden, herunder at de afslutningsvis ud af deres
billedserie, skal udvælge det billede (og argumentere for val-
get), der efter deres mening giver det bedste udtryk for,
hvordan Danmarks besættelse blev oplevet af danskerne.
I tilknytning til emnet besættelsestiden vil det også være

muligt, at eleverne ser et udvalg af de dokumentar- og spil-
lefilm, der blev indspillet under eller umiddelbart efter
besættelsen. Opgaven går så ud på, at eleverne i deres
anmeldelser i særlig grad koncentrerer deres opmærksom-
hed på, hvad der er budskabet i filmen og giver eksempler
på, hvilke virkemidler – billeder, lyd og speakerkommenta-
rer – der bliver anvendt for at understrege filmenes hold-
ninger.
Andre måder kunne være, at eleverne udfordrer hinan-

den gennem udarbejdelse af forskellige konkurrencer – hvad
forestiller billedet?, hvem ved det først?, find fem fejl osv.

Aktiviteter

� Tv-serien Matador fortæller i afsnittene 16-21 om
mange forskellige sider af besættelsen, som den blev oplevet
i Korsbæk. Del afsnittene imellem jer og lav en anmeldelse,
hvor I tager stilling til, om I synes, at Matador er en god
“kilde” til besættelsestidens historie. Find klip, der kan vise,
hvad I mener.

� To danske sange forbindes især med Danmarks befrielse
– “En vinter lang og mørk og hård” (Danmarks befrielses-
sang) og “En lærke letted’ og tusind fulgte’”. Prøv om I kan
finde indspilninger af dem (prøv eventuelt YouTube). Find
teksterne og forklar, hvad de handler om.

� Kim Larsen har lavet en indspilning af sangen “Kringsat
af fjender”. Sangen blev skrevet af den norske forfatter
Nordahl Grieg i 1936. Hør Kim Larsens indspilning. Find
teksten og forklar, hvad den handler om.

� Den nyeste film om besættelsen er “Flammen og Citro-
nen”. Se den og find oplysninger om de virkelige hoved-
personer. Lav en lille udstilling med billeder og tekst. I kan
også prøve at arbejde med det materiale, som firmaet
“Historiefabrikken” har udarbejdet til fri benyttelse på net-
tet.

� Det Danske Filminstitut (DFI) har mange film, der
handler om 2. verdenskrig og om forholdene i Danmark.
En af disse film er en kortfilm, der hedder “Kornet er i fare”.
Få jeres lærer til at hjælpe jer med at få den hjem på skolen.
Den handler om kornsnudebillen, der æder landmændenes
korn, og derfor skal bekæmpes. Men måske handler den
om noget helt andet! Se den og skriv jeres egen historie om
filmen.

� DFI har også en række film, der beskriver jødernes for-
hold under det nazistiske styre i Tyskland. Se en af dem i
klassen.

� Få jeres dansklærer og biblioteket til at skaffe nogle
børne- og ungdomsbøger, der handler om besættelsestiden.

Læs nogle af dem og skriv anmeldelser. Hvor gode “kilder”
er de til besættelsestidens historie?

� Kontakt et plejehjem i jeres lokalområde. Spørg om, I
kan få lov til at lave båndinterview’s med nogle ældre men-
nesker om, hvordan de oplevede besættelsen. Lav et grun-
digt forberedelsesarbejde, så I ved, hvad I vil spørge dem
om – liv og dagligdag, tøj, mad, musik, kontakt med
tyskerne osv. Er disse ældre mennesker gode “kilder” til
besættelsestidens historie?

� Undersøg om I gennem jeres egen familie kan få viden
om forholdene under besættelsen. Spørg jeres forældre, bed-
steforældre eller andre om de har fotos, blade, aviser, illegale
blade, rationeringsmærker eller ting, der stammer fra den
tid. Lav en udstilling, men pas godt på tingene!
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� Undersøg hvor der findes museer og samlinger, der
udstiller ting fra besættelsestiden. Besøg dem eller kontakt
dem og spørg, om de kan hjælpe jer i arbejdet med jeres
emner.

� Der var en række danskere, der gik i tysk tjeneste under
krigen. Nogle af dem meldte sig frivilligt til soldatertjene-
ste i Frikorps Danmark. Undersøg korpsets historie og lav
en billedserie, hvor I viser og fortæller om nogle af de pla-
kater, som Frikorps Danmark brugte for at få folk til at
melde sig.

� Der fandtes også et dansk nazistparti, hvis leder var Fritz
Clausen. Undersøg, hvorledes de danske nazister optrådte
under besættelsen og prøv at finde svar på, hvorfor de ikke
fik lov at danne regering, da det formelle samarbejde med
tyskerne brød sammen.
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