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Danskere, som i 1942 og 1943 meldte sig til det nazistiske Frikorps Danmark, kom først til rekrutuddannelse,
derefter til fronten. Rekruttiden tilbragte de i "Waldlager", en SS-militærbase i Bobruisk (Hviderusland). Her
blev de oplært til at kæmpe i Henrich Himmlers Waffen-SS side om side med værnemagten på Østfronten. I
krigen mod Sovjetunionen gjaldt det for tyskerne om at tilintetgøre den "jødiske bolsjevisme". I den
"skæbnekamp" (Adolf Hitler) gjaldt folkerettens og krigens love ikke. Jøderne skulle udryddes, andre civile
behandles med hensynsløshed, modstand fra partisaner og andre slås ned med hårdeste hånd. I alle
tysk-besatte dele af Sovjetunionen bredte der sig et voldsherredømme uden sidestykke i historien. Frikorps
Danmark befandt sig midt i dette regime af vold og folkedrab – og deltog aktivt. Rekrutternes oplæring
inkluderede "kamp mod partisaner", som primært bestod i blodige straffeaktioner imod civilbefolkningen. I
"Waldlager" deltog danske frikorpsmænd i driften af en slavearbejdslejr og var med til at dræbe de jøder, som
ikke længere var i stand til at arbejde: af 1.500 fanger omkom mere end 1.
400 på under et år. I bogen dokumenterer Dennis Larsen og Therkel Stræde danskernes andel i de ofte
ubeskriveligt brutale forbrydelser. For at forstå, hvordan unge danske frivillige - nazister og andre - kunne
involvere sig i så hæmningsløs voldsudøvelse, må man se på den større sammenhæng: hvad var det for et
miljø, de kom til i "østområderne"? Therkel Stræde og Dennis Larsen beskriver i bogen usminket den politik,
som udgør forståelsesrammen for frikorpsfolkenes virke og indskoling i den "voldskultur", som gennemsyrede
det tyske herredømme i de besatte sovjet-områder.

Hjem; Andre tjenester; English; Fagartikler; Faglig forum; Kontakt oss; Kurstilbud; Kursvurderinger Det er
mange konflikter på arbeidsplassene. Noen av dem er nødvendige og sunne for at de rette beslutningene skal
bli tatt og en god utvikling kan skje. 11 1911 på liten ranch i et dalføre utenfor Klamath Falls på grensen mot
California.
18 elever kvalifisert til finalen i Pangealekene. 45 Vi gir deg hurtig svar på e-post. 15. 15. Hvis du er tæt på
en psykopat i længere tid, så sker der nogle ting med dig. I norsk skole melder en av fire skolelever at de
opplever mobbing fra medelever. Stuenes skole er en 1-10 skole i Arendal kommune, som ligger på Saltrød 7
km øst for Arendal sentrum. Solheim skole er en 100 år gammel, toparallell skole med ca.
Hjemmesiden til Flisa skole. Jeg har skrevet en artikkel om der jeg skriver om hva abort er, hvordan
inngrepet/handlinger foregår og om abort er etisk rett eller. Skolen ligger i Lørenskog kommune, øst for Oslo.
Hjemmesiden til Flisa skole. 18 elever kvalifisert til finalen i Pangealekene. 18 elever kvalifisert til finalen i
Pangealekene. Carl Barks ble født den 11.

