
INDLEDENDE OPGAVER
CASE: RIGSARKIVET

Fokusområder:
• Du kan anvende historiske kilder til at formulere argumenter for en historisk pro-

blemstilling.
• Du kan bruge historisk viden til at leve dig ind i en historisk situation

 

Rigsarkivet er hele Danmarks hukommelse. De indsamler og gemmer historiske kilder 
og data og stiller dem til rådighed for offentligheden på nettet og på deres læsesale. 
Borgere, forskere og myndigheder bruger Rigsarkivets samlinger til f.eks. at finde op-
lysninger om sig selv, lave slægtsforskning, finde oplysninger til retslig brug om deres 
hus eller forske i historiske emner som 2. verdenskrig.



DANSKERE PÅ ØSTFRONTEN   
2. verdenskrig bliver indledt med det tyske angreb på Polen den 1. september 1939, som 
efterfølges af et sovjetisk angreb på det østlige Polen 16 dage senere. Samarbejdet mellem 
Tyskland og Sovjetunionen ender brat, da Tyskland den 22. juni 1941 indleder invasionen af 
Sovjetunionen. Invasionen får navnet Operation Barbarossa.

I Danmark vælger mange unge mænd at melde sig på tyskernes side i kampen mod Sovjetuni-
onen. De bliver kendt som de østfrontsfrivillige. En stor del af disse kæmper i militærenheden 
Frikorps Danmark.

Den 8. september 1942 vender omkring 850 frivillige fra Frikorps Danmark hjem til Danmark 
på fælles orlov. Det går ikke stille for sig: Mange tilskuere buher af de hjemvendte frikorps-
mænd, og det fører til voldelige sammenstød.

HVAD SKETE DER EGENTLIG?
2. verdenskrig er slut, og du har fået mulighed for at interviewe to personer, der var til stede 
under frikorpsmændenes hjemkomst i 1942: en buhende tilskuer og en voldelig frikorpsmand.

Du skal skrive både spørgsmål og realistiske svar til dine interviews, fx:
Spørgsmål: ”Hvad mener du om de danskere, der kæmpede sammen med tyskerne?”
Svar: ”Jeg mener, at…”

Men hvordan ved du, hvad der er realistiske svar? Ved at læse kilder! Bilaget ”Kilder om fri-
korpsmændene” indeholder relevante kilder om livet som østfrontfrivillig.
Du kan også finde viden om emnet på nettet:

De danske østfrontfrivillige: Historiske temaer | Veje i Krig

Den store orlov: Historiske temaer | Veje i Krig

https://vejeikrig.dk/historiske-temaer/#4-3
https://vejeikrig.dk/historiske-temaer/#4-4


OPGAVE 1: INTERVIEW MED TILSKUER 
Nedskriv dit interview med tilskueren. Interviewet skal indeholde 3 spørgsmål og tilskuerens 
svar. Dit interview skal forklare, hvorfor tilskueren opførte sig, som han gjorde under frikorps-
mændenes orlov.

Du bliver bedømt på, at dit interview:
• indeholder 3 relevante spørgsmål og 3 realistiske svar
• giver en sandsynlig forklaring på tilskuerens opførsel
• inddrager information fra kilderne



OPGAVE 2: INTERVIEW MED FRIKORPSMAND
 

Dette uddrag fra en politirapport beskriver en hændelse, der fandt sted under frikorpsmæn-
denes hjemkomst i 1942 i København.
 



Du har efter 2. verdenskrigs afslutning fået mulighed for at interviewe det medlem af 
Frikorps Danmark, som omtales i politirapporten.

Nedskriv dit interview med frikorpsmanden. Interviewet skal indeholde 3 spørgs-
mål og frikorpsmandens svar. Du skal komme ind på den episode, der omtales i 
politirapporten, og forklare, hvorfor frikorpsmanden handlede, som han gjorde.

Du bliver bedømt på at dit interview:
• indeholder 3 relevante spørgsmål og 3 realistiske svar
• giver en sandsynlig forklaring på frikorpsmandens opførsel
• inddrager information fra kilderne, herunder fra politirapporten


