
Gennem Hvervekontoret for Frikorps "Danmark" er
udsendt følgende:
Danske Mænd!

Med Regeringens Anerkendelse har jeg faaet overdraget
Kommandoen over Frikorps "Danmark". - Korpset vil blive sat ind
mod den bolchevikiske Verdensfjende, som flere Gange har truet
Nordens Sikkerhed og dermed ogsaa vort Fædrelands Frihed og
Kultur.

Danske Mænd! Jeg opfordrer Jer til at slutte op i Frikorps "Danmark"s
Rækker, for at vi kan gøre en samlet Indsats mod Bolchevismen.

Danske Soldater, som har aftjent eller aftjener deres Værnepligt, kan
uden Hensyn til Vaabenart indrulleres i Korpset.

For Danmarks Ære, for vort Folks Frihed og vort Fædrelands Fremtid
slutter vi os sammen i Vaabenbroderskab med de Nationer, der
allerede er traadt an til Kampmod Europas og dermed ogsaa mod vort
Lands Fjende.

C. P. Kryssing,
Oberstløjtnant, Kommandant for Frikorps "Danmark".



»Det er søndag den 22. juni 1941: — De tyske armeer overskred �dligt i morges den
sovjetrussiske grænse, lyder det fra radioen. Meddelelsen ledsages af gjaldende fanfarer.

Det er en jubeldag for mig — og for mange andre i Danmark. Endelig gøres der noget ved
dét, en stor del af befolkningen betragter som den største fare for det danske demokra�
— kommunismen.«

Citaterne på denne side stammer fra frikorpsmanden Svend Jensens erindringer.
De er nedskrevet i 1985, altså længe e�er krigens afslutning, men de giver
stadig et godt indblik i livet som frivillig i krigen mod Sovjetunionen.

»Soldaterne i Frikorpset er en blandet skare. Kun omkring en trediedel af de menige er
na�onalsocialister - nazister. De fleste af os har dog det �lfælles, at vi er
an�kommunister. En ganske lille del er landsknæg�yper [= lejesoldater], der bare vil
opleve spænding.«

»Lige uden for min gruppes maskingeværs�lling ligger en død russer. [...] Bortset fra at
han lugter, generer han os ikke. Livet ved fronten har allerede lært os, at det ikke er de
døde, vi skal frygte «

»Sam�dig får vi forbud mod at spise mere e�er a�ensmaden. Så ved vi besked. Den
står på angreb næste morgen. Årsagen �l, at vi ikke må spise før en kamphandling, er,
at lægerne bedre kan operere en såret med tom mave - for eksempel ved maveskud.

Der udleveres lu�postpapir og konvolu�er, hvis nogen ønsker at skrive en sidste hilsen
hjem inden angrebet. Det kunne jo ske...«

»E�er tre ugers kampindsats er korpset jo skrumpet noget ind. Men en del af de le�ere
sårede kommer hur�gt �lbage. Le�ere såret kalder vi nu for en »hudafskrabning«.
Middelsåret betegnes som »Heimatschuss« [= fædrelandsskud]. I denne kategori
kommer man på lazaret i Tyskland. Hvis man bliver hårdt såret hedder det blandt
kammeraterne: »Han s�ller snart støvlerne« — dør. [...]

Det, at en kammerat ikke lider, er det vig�gste for os. Selve døden tager vi bare �l
e�erretning. Denne uhyggelige følgesvend er blevet en del af vores hverdag.«

En frikorpsmands erindringer
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Dansk avisar�kel

Poli�rapport

Svensk avisar�kel

Folket ville lynche danske frikorpsmænd

[...]

Uden for restaurant ”National Scala” kom tre
frikorpsmænd i slagsmål med nogle
københavnere og i desperation begyndte
frikorpsmændene at skyde vildt. De sårede 11
personer, alle fredeligt gående, deriblandt en
dame og en lille dreng så alvorligt, at fare for
deres liv foreligger.

Folket blev fuldkommen rasende og ville lynche
[= henrette] de tre attentatmænd, men det
lykkedes politiet at beskytte dem og de vil
sandsynligvis få strenge straffe i Tyskland.

Højtidelig Modtagelse af 800 danske
Frivillige, der er hjemme paa Orlov.

[...]

Langs hele Ruten hilstes Korpset af den
opstillede Menneskemængde, og mens ny
Hilsner udveksledes med de hjemkomne
Soldater, regnede der atter og atter nye
Blomster ned over den marcherende Bataillon.

[...]

Under Frikorpsets March gennem Byen forefaldt
der enkelte ret betydningsløse Tilløb til
Episoder, aabenbart fremkaldt af ungdommelige
og ubesindige Elementer.

Anmelderen forklarer, at han i dag kl.ca 16,35, da han opholdt sig paa
Vesterbrogade ved Axeltorvet og betragtede Forbimarchen af
"Frikorps Danmark", hørte, at nogle af Tilskuerne raabte "Fy, Fy, Fy",
og der sprang nu 4 - 5 Soldater af Frikorps Danmark over imod
Folkemængden, hvor Anmelderen opholdt sig. Soldaterne banke løs
paa flere af de Tilstedeværende med Knyttede Næver [...]

På orlov (8. september, 1942)
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