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Waffen-SS 
Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften 

”SS - Hitlers elite" 

Udsendelse 5: Waffen – SS 

----------------------------------------------------------------------------- 

Indhold 
a. Filmens seks kapitler 

b. Kommenteret resume af filmens handling 

c. Filmen i forhold til Fælles Mål 2 - Historiekanon 

d. Supplerende materialer – lærerens forberedelse 

e. Elevopgaver 

------------------------------------------------------------------------- 

Kapitelinddeling 
1. Hitlers livgarde 

2. Frikorps Danmark 

3. Felttoget til Rusland 

4. Massakren i Oradour 

5. Børnesoldater i SS 

6. ”Hvad kæmpede vi for?” 
Frikorps Danmarks fane – det nazistiske 

korps er skrevet ind i Danebrog.  

 SS-soldater til parade 

Alle billeder er fra tv-udsendelsen 
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Kommenteret resume af filmens handling 
Filmen fortæller kronologisk SS – organisationens historie. Der er gennem filmen en tydelig  beskrivelse af 

den nazistiske ideologi, som var grundlaget for SS-organisationens selvforståelse og hensynsløse fremfærd 

på slagmarken og over for befolkningerne i de besatte lande. Frikorps Danmark nævnes, og der er en 

grundig beskrivelse af massakren på befolkningen i Oradour i Frankrig. 

 

 

Nazisterne troede ikke på demokratiet som styreform. De forkastede ideerne i hele den demokratiske 

udvikling i Europa. Mennesker var ikke lige. Samfundet skulle ledes af de bedst egnede. Demokratiet skulle 

erstattes af en autoritær stat, som blev ledet af én fører. Føreren – Adolf Hitler – var den bedst egnede til 

denne opgave. Føreren forlangte betingelsesløs lydighed af sit folk, som han skrev i bogen ”Mein Kamph” 

”Intet er muligt, hvis ikke én vilje befaler, så alle andre må adlyde. Det begynder oppefra og slutter længst 

nede”. 

SS er en forkortelse for Schutzstaffel (beskyttelseskorps). SS blev oprettet i 1925 som en livgarde for 

ledende nazister. I 1929 blev Heinrich Himmler rigsfører for SS, og han udviklede korpset til en paramilitær 

eliteenhed i det nazistiske parti.  

Efter den nazistiske magtovertagelse i 1933 oplevede den tyske befolkning en fuldstændig forandring 

mellem borger og stat. SS overtog politiet og fra at have til opgave at hjælpe befolkningen i en demokratisk 

stat, blev politiet nu et vigtigt redskab til overvågning og kontrol af mennesker i det nazistiske Tyskland. 

Men organisationen havde også en militær del, som ved anden verdenskrigs udbrud blev en specielenhed i 

den tyske hær, men med selvstændig ledelse med direkte kontakt til Himmler og Hitler. Waffen-SS var fra 

  Hvervekontor for Frikorps Danmark 
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starten af krigen bedre uddannet og bedre udrustet end soldaterne i den tyske hær. Det var politiske 

soldater, som kæmpede for et nazistisk Tyskland. 

Oversigt over SS-organisationen 

Leder Heinrich Himmler – Reinhard Heydrich 

Sikkerhedstjenesten  

Sikkerhedspolitiet – Kriminalpolitiet – Det hemmelige politi: Gestapo 

Ordenspolitiet 

SS-den militære del 

Waffen SS 5 militære enheder - eks. Leibstandarde Adolf Hitler Enheder med bevogtningsopgaver i 

koncentrationslejrene 

 
              Parade med Hitlers livvagt fra SS 
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Filmens tema i forhold til Fælles Mål 2 og Historiekanonen 

Målgruppe: 8.-10. klasse og ungdomsuddannelserne 

Et eksempel på begivenheder og samfundsforandringer, der kan forklares ud fra værdier og holdninger, 

som er fremherskende i en tidsepoke. Eleverne forholder sig kritisk til den totalitære stats brug af historiske 

symboler og fortællinger. Eleverne analyserer og fortolker historiske fremstillinger. 

Historiekanon 

Kanonpunkt 24 

Relaterer til den tyske besættelse af Danmark og jødeforfølgelserne. 

 

Supplerende materialer 

Til arbejdet i klassen 

91.241 Nils Aage Jensen: Holocaust 1997 – materialesæt på nogle CFU’er . Fin grundbog til arbejdet 

med Tyskland under nazismen. 

Netsider 

www.denstoredanske.dk  

http://www.emu.dk/elever7-10/fag/his/emner/WWII.html 

www.milhist.dk 

www.danskroedekors.dk  

Lærerens forberedelse 

Peter Frederiksen: Det 3. rige – fællesskab og forbrydelse 2001                                                                             

Michael Klos: Tyskland 1871 – 2000 2000 

http://www.denstoredanske.dk/
http://www.emu.dk/elever7-10/fag/his/emner/WWII.html
http://www.milhist.dk/
http://www.danskroedekors.dk/
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Opgave 1 

Frikorps Danmark – danskere i SS-uniform 
Frivillige unge mænd fra de besatte lande i Europa meldte sig i 1940-41 til tjeneste i en nyoprettet gruppe 

under SS. Det skete også i Danmark. I Danmark fik gruppen navnet ”Frikorps Danmark”. Se filmens tre 

første kapitler. 

 

1. I kapitel 2 fortæller en række vidner fra dengang om grundene til at de meldte sig, og hvordan de blev 

trænet. Hvad fortæller de? Referer deres udtalelser. 

2. Kan du forstå deres begrundelser for at melde sig til SS? Begrund dit svar. 

3. I de første kapitler hører vi noget om menneskesynet i organisationen SS. Kan du forklare med dine egne 

ord, hvordan trænerne i SS ønskede de nye soldater skulle være. 

4.  De nye soldater bliver også trænet i nazistisk tænkning – hvad er nazistisk tænkning? 

5. Gå videre på netadresserne og i dine historiebøger prøv at undersøge ”Frikorps Danmark” nærmere. 

 - Hvem meldte sig til Frikorpset i Danmark? 

 - Hvad var deres opgaver ved fronten? 

 - Mange døde på Østfronten i kamp med russerne, men andre kom hjem efter krigen. Hvad 

 skete der med dem? 

 - De forsvarede sig med, at det var den danske stat, der havde opfordret dem til at melde 

 sig. Var det rigtigt? Hvis det var rigtigt var det så i orden at idømme dem en fængselsstraf  

 efter krigen?  Prøv at undersøge sagen nærmere.   
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Opgave 2 

Massakren på Byen Oradour i Frankrig – et eksempel på Waffen-SS 

krigsforbrydelser. 

 

1. Se kapitel 4. Hvorfor besluttede generalerne i Waffen-SS at udslette byen? 

2. Giv en nøjagtig beskrivelse af det, der skete. 

3. Nazisternes overgreb på byens befolkning var en overtrædelse af alle regler for krig. Der findes regler for 

krig. De går helt tilbage til 1864, hvor Røde Kors blev grundlagt. I Geneve-konventionerne, som de kaldes, 

fortælles, hvordan sårede soldater, krigsfanger, og civilbefolkning skal behandles i en krigssituation.  

Gå ind på Dansk Røde Kors hjemmeside.  

Find ”Skolesite” tryk videre på ”Krig”, videre på ”Krigens regler”, videre på ”Genevekonventionerne” Det er 

de første 3 vi kan bruge – nummer 4 blev indgået efter anden verdenskrig.  

 - Hvad fortæller de tre første om krigens regler. 

 - Hvordan passer det med angrebet på Oradour?  

 - Hvordan passede angrebet med den nazistiske måde at tænke på?  
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Opgave 3 

”Hvad kæmpede vi for?” – en SS-soldat tænker tilbage 

 

1. Kapitel 6. En soldat fra Waffen-SS fortæller på filmen om de tanker, han har gjort sig efter krigen. Han 

siger ” Englænderne kæmpede for Europas frihed, men hvad kæmpede jeg for ….?” Prøv at give svaret på 

hvad han kæmpede for. 

2. Hvorfor tror du, han er ked af det han gjorde som ung? Men kunne han have gjort anderledes, handlede 

han ikke bare efter ordre? 

3. Hvad skete der med de soldater, officerer, ledende nazister, som overlevede krigen, og havde deltaget i 

eller givet ordre til Waffen-SS krigsforbrydelser? Gå på jagt efter svarene i dine historiebøger og på nettet. 

F.eks. på Nürnbergprocesserne Wikipedia. 

 

  SS – soldater til parade 


