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Fortrængt grusomhed Dennis Larsen Hent PDF Under Anden Verdenskrig meldte 12.000 danskere sig til

Waffen-SS, heraf kom ca. 6.000 til at gøre krigstjeneste i Frikorps Danmark eller andre formationer under SS.
Danskerne var at finde på Østfronten, Vestfronten og på Balkan og gjorde tjeneste i et utal af funktioner i den
store tyske SS-organisation. Efter 1945 hævdede de frivillige, at de blot havde været kampsoldater og ikke
deltaget i krigsforbrydelser. Med Fortrængt grusomhed. Danske SS-vagter 1941-45 dokumenteres det for
første gang med udgangspunkt i hidtil ukendt materiale fra danske og udenlandske arkiver, at danske SS-
frivillige deltog i krigs- og folkedrabsforbrydelser de nazistiske koncentrationslejre. Nogle danskere blev
uddannet og trænet i vold direkte ved kz-lejre som Sachsenhausen, Dachau og Neuengamme, andre blev
overført til vagttjeneste i kz-lejre efter at have været sårede ved fronten. Og der var ikke kun tale om

enkelttilfælde. Flere hundrede danskere endte som SS-vagter i kz- og lignende tvangslejre. Nogle af dem
begik beviseligt forbrydelser, der i grusomhed ikke stod tilbage for de værste, der blev begået under krigen.

Det er disse glemte gerningsmænd, denne bog handler om.
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