Kapitel 8
Vækkes nationalfølelsen?
Kan nationalfølelse defineres forholdsvist entydigt? Næppe! Helt galt
bliver det, hvis man spørger om en borger føler sig stolt som dansker
på grund af sit sproglige tilhørsforhold, eller på grund af fædrelandets
kvaliteter i form af et velfungerende demokrati og dets stolte traditioner,
eksempelvis manifesteret ved Livgarde og kongehus.
Bedre bliver det ikke, hvis man spørger borgeren, om han føler ansvar
og vil yde en indsats og kæmpe for fædrelandets beståen.
Noget enklere ville det være at spørge borgeren, er du antifascist?
Er du rede til at bekæmpe fascismen, som er til fare for vort demokrati,
og som du kan se i skikkelse af den tyske besættelsesmagt?

Alsang – algang – kongemærker – Royal Air Force huer
I Østre Anlæg afholdtes tre sangstævner, hvor henholdsvis 6.000 og
8.000 var mødt op. Det ene stævne afholdtes i øsende regn, men alle
trodsede vejrguderne og sang med stor fryd: «Der er et yndigt land,
det haver så nyligen regnet, Jylland mellem tvende have og Mester
Jacob.
Den 14. august indbød Studentersangerne og arbejdernes sangforeninger til alsang i Fælledparken. 100.000 mødte op og sang af hjertens
lyst. I Århus mødte 35.000 op og i Odense 25.000. De følgende søndage
mødtes man i stort set alle danske byer.
Jeg ser et rødt flag smælde var ikke på dagens repertoire.
Kulminationen blev et stævne, hvor timeslaget fra Københavns Rådhus transmitteret i radioen var signalet til at alle istemte Moders navn
er en himmelsk lyd. Man mener, at 740.000 fik rørt stemmebåndene.
Blev tyskerne skræmt? Traf de modforholdsregler? Nej! De opfattede
det som en ufarlig grille, der ville gå over af sig selv. Fik de ret?
Royal Air Force 107, 130, 258
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Tilhører nationalfølelse bestemte samfundsgrupper?
Bestemte politiske partier?
Bestemte erhverv?
Bestemte aldersgrupper?
Kan modstandskampen tages som udtryk for, at den også var de
unges oprør mod de ældre?
Var modstandskampen også en klassekamp? Var der tale om en indbyrdes krig, ført uden andre våben end civil ulydighed og bedrageri i
verdensklasse. Eksempel: Den skæve Våbenfordeling?
Skal borgerens medmenneskelige kvaliteter vurderes –
Positivt? Hvis han føler ansvar for sine landsmænd?
Negativt? Hvis han kun har sit eget ego for øje?
Den sorte – negative side – de protyske – profitmagere – 		
politiske opportunister - chauvinister.

1. Det National Socialistiske parti lod ingen i mindste tvivl – en

forholdsvis trofast medlemsskare på ca. 6.000. Den tyske tilbagegang
på fronterne ændrede ikke medlemstallet på anden måde end, at de
tilløbende chauvinister efter den 9. april f. eks. oberst Schjødt-Eriksen
og andre danske officerer forlod den synkende skude inden befrielsen
i et forsøg på at redde æren, hvis de nogen sinde har haft en sådan.

2. Landbrugernes Sammenslutning, (LS) var en noget broget skare

af storbønder, grever og baroner, resterne af Danmarks landadel, som
reaktionære nazisympatisører bød de sig til. Forude lå nemme penge at
tjene for en landmand. Knud Bach var deres bannerfører. Han karakteriseredes af flere som værende imbecil, dvs. åndssvag i middel grad.

3. Egocentriske erhvervsfolk meldte sig hurtigt til de tyske myndigheder for at score kasse. Billeder viser dem slikkende prominente,
indflydelsesrige tyske officerer op og ned ad ryggen – skålende – grinende i muntert drikkelag.
Det kan vurderes som dygtigt salgsarbejde – de fik indbringende
ordrer, men regningen blev betalt med skattekroner.
Her var tale om entreprenører store som små og Dansk Arbejdsgiverforenings medlemmer har med eller mod sine nationalfølelser været
storleverandør til disse foretagender, der ret så betegnende kaldtes
værnemagere.
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Værnemager 223, 235

Den skæve Våbenfordeling 225, 321, 342
Civil ulydighed 219, 221

Alle bød sig dog ikke til – i retfærdighedens navn skal nævnes at
radiofirmaet Bang & Olufsen ikke
ville levere til tyskerne. Til skræk
og advarsel blev virksomheden
schalburgteret – sprængt i luften
af tyske terrorister.

4. Den grå zone
de fordækte – de holdningsløse – samarbejdspolitikerne
Her findes socialdemokratiske ledere i regering og i fagforeninger
– i nogen grad de radikale, men mest synligt bondepartiet Venstre, som
samarbejdede og uopfordret tilbød sin tjeneste. I de fleste tilfælde på
eget initiativ. De hyppede samvittighedsløst deres egne kartofler.
Ved retsopgøret hævdede de, uden at bevis blev ført derfor, at de var
blevet truet. Konservative var delt, men her gik en nationalistisk fløj
med militære traditioner ind i modstandskampen.

Alsang – Algang –kongemærker
danskernes våben i Frihedskampen
Hvorfor opstod alsangen
Danskerne blev i deres fortvivlede modløshed, måske med et stænk af
mindreværd og dårlig samvittighed, når de sammenlignede Danmarks
indsats med nordmændenes, grebet af en national ånd, der på mange
måder kan sammenlignes med indianernes i USA og sønderjydernes i
kampen for at bevare deres identitet, som sønderjyderne bevarede på
trods af de mange år under det tyske åg, som de først blev befriet for
i 1920.
Mange danskere kastede al deres kærlighed på kongen, som hver dag
red sin tur gennem byen uden nogen anden form for beskyttelse end
den, hans folk kunne give ham.
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Kongen blev det nationale samlingsmærke, overalt blev han mødt af
sit folk med den dybeste respekt. Selv jeg, der aldrig har været den
store tilhænger af monarkiet, følte en dyb respekt for denne gamle
mand, som ved sin ensomme tur gennem en besat by må have haft en
vis virkning også på tyskernes holdning til vort kongehus.
Han repræsenterede noget dansk. At gå med kongemærke, blev for
de fleste danske deres måde at yde modstand på.

Kongedyrkelse
blev manifesteret på majestætens fødselsdag d.26. september. Morgengymnastikken i radioen var erstattet med Kong Christian stod ved højen
mast. At han slap ubeskadiget fra morgenrideturen, må betegnes som
noget af et mirakel, da byens venligtsindede og begejstrede cykelbude
trængtes om ham.
Dagen igennem lød vort betrængte fædrelands sange og kl. tre eftermiddag var alle varmet op og på benene i en by overdådigt udsmykket
med Dannebrogs flag. Hundredtusinder havde havde taget opstilling
langs kongens rute – et vidnesbyrd? Om hvad?
Et vink med en vognstang til tyskerne? De kunne følge begejstringens
bølger fra Dagmarhus ved Rådhuspladsen?
Selvfølgelig deltog også jeg i stævnerne, jeg var nysgerrig, her kunne
man træffe andre unge.
Sentimaliteten greb da også mig, når vi sang de gode gamle nationalsange, som f.eks. det haver så nyligen regnet, som en rejselysten
flåde osv.
Man kneb en tåre, når man så Dannebrog vaje mod en blå sommerhimmel, men det var ærlig talt ikke min kop te, for hvor var skrueeffekten (nytte-efekten), kunne det overhovedet nytte noget mod den
nazistiske overmagt?
Om de mange stævner skabte et fællesskab, som senere kom til
udtryk under de mange Folkestrejker er en mulighed, som ikke kan
afvises, måske har det fået flere til at indse, at de var noget, og at de
kunne noget.
Uanset hvor lidet det var, var det mere end ingenting og trods alt et
bidrag til at bevare sin selvrespekt.
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Tysk anvendt psykologi på topplan.
I en orientering til de tyske besættelsestropper skriver der Überkommando:
Uddrag:
1. «Danskeren er frihedselskende og selvbevidst. Han afviser enhver
tvang og underkuelse. Han har ikke sans for militær disciplin.
2. Danskeren er i besiddelse af megen bondesnuhed, forslagenhed,
der grænser til uoprigtighed. Danskeren er økonomisk indstillet. – Hans
interesser bevæger sig i hovedsagen om materielle livsspørgsmål.
– Enhver indskrænkning i sine fornødenheder føler danskeren særdeles hårdt».
Derefter fulgte flere gode råd, der vidnede om dyb psykologisk indsigt og et godt kendskab til dansk mentalitet.
Bondesnuhed skal vel forstås som, at danskerne var fulde af løgn
og prøvede at tage røven på hvem som helst – hvor som helst – når
som helst. Men det kan vel også være udtryk for tyskernes manglende
forståelse af danskernes noget specielle form for humor.
«Råb ikke – kommander ikke og organiser (stjæl) ikke.
Danskerne er engelskvenlige og ikke positivt indstillede overfor nazismen.»

Synspunkter dengang og nu
I dag vil de fleste trække på smilebåndet og karakterisere stævnerne
som en latterlig dille.
En psykolog vil vel forklare fænomenet med, at mennesker er flokdyr og meget let lader sig hypnotisere. Suggestion fremgår ret tydeligt
ved demonstrationer, uanset om disse foregik/foregår i Hitlertyskland,
Sovjet, Kina eller andre diktaturer.
I Danmark blev folkets førerskikkelse Kong Christian d X.
Hvordan var så denne konge? Påskekrisen D. 29 marts 1920 afskediger kong Chr. d. X. regeringen Zahle, fordi denne nægter at udskrive
valg til Folketinget.
Kongen nedsatte et forretningsministerium.
De radikale, socialdemokraterne og fagforbundene erklærer kongens
handling for Grundlovsstridig og varsler generalstrejke.
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To krav fremsattes:

1. Indkald Rigsdagen.
2. Løslad de politiske fanger.
Under et massemøde på Fælleden blev store politistyrker sat ind og
huggede arbejdere ned for fode. Situationen var så kaotisk, at to delinger fra Livgarden lå i alarmberedskab, klar til at undsætte politiet,
hvis det blev nødvendigt.
Kongen gav efter og de politiske fanger fik amnesti. Den 5. april bilagdes konflikten, da kongen udnævner regeringen Friis til gennemførelse
af nyvalg og valglovsændring.
Kommentar:
Kongen havde brudt Grundloven – ville han fortsætte som konge, måtte
han føje sig og overholde Grundloven. Tronen var i yderste fare. Uden
al tvivl var han blevet afsat.
1940;
Kongen udtalte, har vi kæmpet nok? Kongen roser tysk generalstabsofficer for det vel udførte angreb på Norge og Danmark. Kongen tildeler
Danmarks udenrigsminister P. Munch en lussing. Begrundelse savnes,
men Scavenius udnævnes i stedet.
1942;
Kongen sender et lykønskningstelegram til Hitler; denne fornærmes
over den «kølige» tekst, (Besten Dank) hvilket udløser telegramkrisen.
1942;
september; statsminister Wilhem Buhl holder sin berømte stikkertale.
1943;
maj; Kongen advarer mod uansvarligheden – og fordømmer modstandskampen. Denne tale er ikke omtalt af de autoriserede historiefrisører. En vurdering af kongen overlades hermed til dig selv, du
kan evt. supplere ved at læse en bog, skrevet af en af hans nærmeste
«tjenere.»
Tankespind? Utopi?
Min tanke var at placere teksterne						
inddelt efter kvalitetskriterier i tre bokse:
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Munch, P. udenrigsminister 52, 66
Buhl, Wilhem statsminister 227, 271, 341, 349, 354

En sort med hvid tekst til landsforædere:
En grå til de holdningsløse:
En hvid til frihedskampens aktører:
Sandsynligheden taler for, at skulle boksene afspejle omfang og deltagerantal, ville det samlede billede se således ud:
Men det måtte opgives, da bogen ville blive sort som et gravkapel.
LANDSFORRÆDERE

HOLDNINGSLØSE

Kongedyrkelse Chr. d. X. en gudeskikkelse?

Et kongemærke i knaphullet var det ydre tegn på, at
man var en god dansk mand. Men - kongemærket blev
også flittigt brugt af de værste landsforrædere – stikkerne – Vertrauensmännern.

En vurdering af kongen og kongehusets betydning i de fem forbandede år er mere end vanskelig.
Kongen red hver morgen igennem
byen og mødtes med begejstring.
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På kongens fødselsdage var
København smykket med tusinder af flag og mange tusinder hyldede kongen på hans
vej gennem byen.

Ved kongens bisættelse i 1947
stod 115,000 i kø i timevis for
at kunne defilere forbi kongens
båre i Slotskirken.
Under besættelsen har den
folkelige begejstring uden al
tvivl gjort indtryk på besættelsesmagten.
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Venlige, danske damers militære betydning?
Venlige – imødekommende danske kvinder har ved deres indirekte,
«militære» indsats overført kønssygdomme til Wehrmachts Angehöriger og dermed gjort disse ukampdygtige i kortere eller længere perioder,
derved fik danske damer militær betydning og bidrog til nazismens
Untergang, men i hvilket omfang?
Tyskerpigerne inddeles sædvanligvis i følgende kategorier
1. Den anstændige, uskyldige, lidt naive pige
med et gennemsnitligt, erotisk moralkodeks og aktivitetsniveau. Pigen
følte måske sympati for de germanske herrer i og med, at vort samfunds
ypperstepræster fra top til bund fremhævede germanernes dyder og
de beundringsværdige sejre, da de tromlede Europa fladt.
Germanske krigeres charme og pragtudstråling kan ikke udelukkes.
Disse damers viden om seksualitet, prævention og kønssygdomme har
vel som for befolkningen i øvrigt været på den tids beskedne plan.
Kønssygdommenes stigning i befolkningen som helhed, de mange
«lovlige» såvel som ulovlige aborter og de mange børn 5 – 8.000) født
uden for ægteskab vidner herom. Disse damer har sandsynligvis fulgt
kærlighedens og lidenskabernes ukontrollable veje.
Dette kan belyses af tyske propagandafilm, tyske reportager i bladet
Signal – det danske politis øgede og omfattende patruljering i Esbjergs
parkanlæg, hvor mindreårige åbenlyst horede på parkens bænke, eller
af embedslægen i Kolding, der er mere end forundret over, at flere af
byens respektable, lovformeligt ægteviede hustruer bliver undersøgt
for, om de har pådraget sig en «dårlig» (kønssygdom) under – eller
efter samarbejdet med de germanske krigere.
Børneværnsrapporter kan bidrage til belysning af omfanget.
2. Den eventyrlystne pige = Lille Lise let på tå
En betegnelse for dette lettere kavaleri efterlyses. Det ville være fristende, men i strid med fagretslige normer, at betegne denne kategoris
damer som amatørluddere.
3. Prostituerede – luddere
Om disse har handlet ud fra nationale motiver – dvs. tilbudt deres tjenesteydelser ud fra bevidstheden om at kæmpe for Danmarks Frihed
for mod betaling at overføre kønssygdomme til tyske Wehrmachts
Angehöriger kan man gisne.
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Privat gætter jeg på, at de har gået efter pengene, men smitte gjorde de
og scorede dermed militære resultater.
Summa – summarum
Sandsynligheden taler for, at smitte af kønssygdomme overført til
tyske soldater fortrinsvis skyldtes kategori 2 og 3 i deres kamp for
Danmarks Frihed. Kønssygdommen Gonorré steg 2,5 gange – Syfilis
forekom før besættelsen kun i et beskedent omfang, men steg stærkt
– hele 8,3 gange, hvilket primært skyldtes import sydfra.
Wehrmachtens omsorg for sin kanonføde kan have været styret af
medmenneskelighed eller nationalsocialistiske idealer.
Alle tyskere burde kæmpe den ædle kamp für der Führer ved fronterne. Uomtvisteligt må det være, at de tyske militære myndigheder har
tillagt danske damers seksuelle udfoldelser med Wehrmactsangehøriger
en vis militær betydning.
Tyske dokumenter bringes delvis oversat og i uddrag.
Tyske soldaters popularitet
En adresseliste på 46 hoteller, restauranter og værtshuse, som
Wehrmacht´en forbød tyske soldater at besøge bringes ikke, da den
fylder to ark A 4.
Afskrift: Oversat: Uddrag: Kopenhagen, den 14. Sept. 1941
Feldgendarmerie- Trupp Kopenhagen Geheim.
Bezug: Befehlshaber der Truppen in Dänemark Abt. I c 1853/41 geh.
Betr.: Kontrolle des Hotels „Lakse Gaard“
Peter Skramsgade 19 Kopenhagen
Bericht. Den 14.9.41 fandt razzia sted i Hotel Lakse gård mellem kl. 1.30
og 3,30, Hr. Hauptmann Hansen (Division No. 160 Afd Ic) i samarbejde
med flere embedsmænd fra det danske kriminalpoliti. Næsten alle af
hotellets omk. 50 værelser var helt og fuldt belagt med danske piger.
Kontrollen blev indgående gennemført.
Tre tyske værnemagtsmedlemmer i uniform blev tilbageholdt i hotellet
og var: Marinefeldwebel
Kurt Fritzshe, Feldpost Nr. M30967 (Schiff Simson)
O. Gefr. Rudi Ziemann und
Flieger Otto Leimert, Feldpost Nr. L 34479 Seefliegerhorst
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Gonorré 144, 208

Alle tre lå med danske piger i sengen. Ingen var i besiddelse af orlovstilladelse. De blev foreløbig anholdt og indleveret i arresthuset i Zitadellet. (Kastellet? ÅS). Enhederne var indforstået. Af tjenstlige grunde
blev de tre den 14.9.41 givet fri. De, der tilhørte Luftwaffe opgav, at
de i Marmor Cafeen var blevet opfordret af piger til at komme op på
deres værelser.
De øvrige tilhørende Wehrmacht og de civilansatte i Wehrmacht blev
ikke arresteret.
sign. Bermann (underskrift svær at tyde)
Løjtnant und Einheitsführer
Afskrift: Oversat: Uddrag:
Division Nr. 160 Tc. Nr 1653/41 St. – Qu. D 20. Dec. 1941
Deutche Standortkommandantur Kopenhagen Kopenhagen den 21.
Januar 1941
Tgb. Nr. 206/14 An Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark
Abt. Ic.
Best 6.) Efter henvisning fra Feldgendarmeriet opholder mange tvivlsomme piger sig i restaurationen ”Bum – Bum”, Blegdamsvej 30.
Da frigivelse af lokalet ikke er i soldaternes sundhedsmæssige interesse, kan bykommandanturen ikke anbefale frigivelse.
Major og Bykommandant
underskrift ulæselig.
Kommentar:
De tyske rapporter skal næppe tolkes som moralske opstød, men som
bekymring.
Afskrift: Oversat: Uddrag:
An Befehlshaber der deutschen Truppen in Dänemark (Best 6.)
«Hermed bekendtgøres adgangsforbud mod Café «Prinsen» fra 12
Nov. 41 for H.Dv. 131. I lokalet har værnemagtspersonale gentagne
gange danset. Det er en bule i ordets værste forstand. Det er en udtalt
ludderbule. To meget dårlige musikere i et meget snavset udseende
lokale er ikke et lokale, hvor værnemagtspersonale bør danse. I øvrigt
oplyser danske gæster, (stikkere? ÅS) at det er en elendig knejpe, som
ikke bør anerkendes, og at værtinden vil lide tab.
Luftwaffe 95, 115, 116, 264, 267, 339
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Det må dog betvivles om besøget af danske gæster var bedre i fredstid.
Efter oplysning fra Københavns Politi vil lokalet blive holdt under streng
kontrol. Politiet er oplyst om, at det er tysk militært personel strengt
forbudt at blive set i «Cafe Prinsen.»
Underskrift ulæselig

Café Mokka – ludderbuler – det søde liv
«Rüstungsstab Dänemark ZA/Ia Az.66s1/Wi-Bor. Nr.963/43
Kopenhagen den 30.10.1943 Geheim: Afskrift: Uddrag: Oversat:
Den, den 27.10.43 udøvede sabotageaktion er den hidtil værste.
40 personer blev skadet. Tre tyske soldater blev dræbt og 15 svært
eller lettere såret. På dansk side blev en kvinde dræbt og 20 personer
såret. Derfor indførte den Rigsbefuldmægtigede spærretid i København
fra kl. 20 til 5. Derudover skal byen København betale en bøde på 5
mill. d. kr.»
Afskrift: Oversat: Uddrag:
Tagesbericht - monat April 1944: Afskrift – uddrag – oversat:
I afsnittet Feindeinwirkungen durch sabotage: (Siehe Anlage A.)
I København blev ikke mindre end 1.230 unge piger under 18 år behandlet for kønssygdomme, heraf 130 for syfilis. 225 unge mænd under
18 år, heraf 25 for syfilis. 800 piger under 18 år var gravide.
I øvrigt må påpeges, at de uheldige omstændigheder på ingen måde
kun henhører under hovedstaden, da sædeligheden i provinbyer og
ude på landet er endnu mere mangelfuld end i København.
Afskrift slut.
Kommentar:
Bekendtgørelsen om ovennævnte restauranter slutter med en liste over
lokaler, hvor Wehrmachtsangehöriger forbydes adgang. Listen rummer
22 restauranter i Bezirk Kopenhagen og 24 i provinsen.
Andre tyske Tagesberichts redegør med mellemrum for kønssygdommes udbredelse og stigning med præcis angivelse af sygdommenes art,
aldersfordeling og fordeling mellem de civile «ofre».
Tal for aborter og børn med tyske fædre oplyses ikke.
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Autoriserede historikeres påstande om vore politikeres motiver og held
til at bevare Danmarks suverænitet som et frit og selvstændigt land
uden besættelsesmagtens indblanding i vore indre anliggender er her
dokumenteret, som et af mange falsknerier.
Interessant ville det være, hvis man nogenlunde præcist kunne finde
tal på, hvor mange kompagnier, der i længere eller kortere perioder var
gjort ukampdygtige og afskåret fra frontlivets glæder.
Forskeren Anette Warring opgiver tallet af tyskerpiger til 50.000.
Andres gæt går på 100.000.
Opgørelsen om udbredelsen af kønssygdomme er fra Gads; Dansk
Leksikon side 304 – 305. Kilde: dr. med. Grethe Hartmann.

		

1939;

1940;

1941;

1942;

1943;

1944;

Syfilis 		

515

485

524

821

2.336

4.053

Gonorre

8.293

7.803

9.834

14.106 18.976

23.145
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Gonorre
viser fald i antal registrerede tilfælde fra 1938 – 1940 og en beskeden
stigning frem til 1941. Herefter en stigning på 2,97 gange frem til 1945,
en stigning på nær tre gange.
Vi konkluderer derfor, at havde der ikke været en krig og en okkupation ville tallet have været konstant eller fortsat faldende. Stigningen
fra 7.803 tilfælde til 23.145 har som årsag krigen.

Syfilis
Viser mindre stigning fra 1938 – 39, hvorefter tallet er konstant til 1941,
igen konkluderer vi, at det øgede antal smittebærere fra 515 til 4053
tilfælde, en stigning på 8,03 gange skyldes import sydfra – okkupanterne.

Usikkerhedsmomenter

Inkubationstiden for de to sygdomme varierer fra ca. 1 uge og op til 3
– 5 uger.
Syfilis første udbrud kan især for soldater ske upåagtet uden at blive
behandlet og registreret, derfor kan ukendt antal smittebærere måske
først have fået sygdommen diagnosticeret i første stade – dvs. efter 3
– 5 år, hvor de i denne periode kan have smittet andre.
Behandlingen af sygdommene dengang må tages i betragtning, penicillin var ikke opfundet. Behandlingstiden og dermed den tid soldaten
var udelukket fra fronttjeneste er oplyst ret så forskelligt.
Tyske lazaretter angiver op til tre måneder. Hvor mange af de registrerede tilfælde var mænd? Hvor mange af de registrerede var danske
borgere smittet af danske, f. eks. af prostituerede? Hvor mange var
smittet af tyskere?
Hvor mange havde smittet tyskere?

1. Et Udgangspunkt er fra Tagesbericht april 1944, og dette er næppe
et præcist gennemsnitligt billede for alle besættelsesårene.

2. Artztum ist immer Kämpfertum; Die Heeressanitätsinspektion und
das Amt oplyser blandt andet:
a. Sanitetsafdelinger gav soldaterne en form for «seksualvejledning»
og opfordrede dem til at afholde sig fra «løse» forbindelser (gadeluddere) og i stedet besøge de af Wehrmachten etablerede og kontrollerede
bordeller.
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b. Uddeling af kondomer fandt også sted på bordellerne.
c. I København blev dansk politi pålagt at udelukke tyske soldater fra
de etablissementer, der var lukket for Wehrmachtsangehöriger. I andre
besatte lande arresterede og internerede tysk feltgendarmeri gadeluddere og lukkede «private» bordeller.
I stedet blev skoler, seminarier og andre offentlige bygninger beslaglagt og indrettet til tysk kontrollerede bordeller.
Jøder og andre damer, der ikke kunne accepteres pga. de nazistiske
raceteorier blev udelukket fra bordellerne.

3. I Artztum er den eneste opgørelse, der angiver omfanget i tal, en beretning fra Afrikakorpsets ophold i Napoli før udskibningen til Afrika.
Denne opgørelse kan ikke anvendes af flere grunde, væsentligst fordi
den kun berører bordelvirksomhed under lægeligt tilsyn.

4. I hvor stort omfang tyske soldater har anvendt kondom og dermed
undgået smitte er mere end uklart.

5. I flere propagandafremstød opfordredes tyske soldater til at være

deres ægtefælle tro og holde sig fra løse forbindelser, da de som konsekvens af at have aflagt soldatereden havde forpligtiget sig til altid
at være klar til kamp ved fronten, og ved hengivelse til løsagtige og
«ukontrollerede» udfoldelser risikerede at bryde den aflagte ed og
dermed svigte sine forpligtigelser overfor das Vaterland.
Det kan man så grine af, men soldatereden havde en overordentlig
stor betydning for den menige tyske soldat, men det vidner også om
hærledelsens vurdering af kønsygdommenes militære betydning.

6. I 1944 blev indført straf, hvis en soldat skjulte for sin hærafdeling, at
han var smittet og derfor ikke havde den optimale kampkraft.

7. Lazaretterne havde behandlungskarte for de fleste besatte områder.
Disse ville, hvis de kunne findes for Danmarks vedkommende oplyse
omfanget mere præcist.

Kan man beregne omfanget af danske damers militære betydning i
Frihedskampen? Med de beregningsmetoder, som jeg forsøgte, nåede
jeg til tal, som var helt urealistiske, men andre beregningsmetoder gjorde
mig bevidst om, at kun seriøs forskning måske vil kunne belyse virkeligheden. Det svage køns indsats har haft overordentlig militær betydning
for alle krigsførende parter også i Danmark, ingen tvivl om det.
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Med mine beregningsmetoder anvendt på andre besatte landes damer,
som må formodes at have haft en betydeligt større smitteeffekt end
de danske, da der i disse områder også har været tale om prostitution
med svær nød som baggrund, et ringere syge og sundhedsvæsen og
uvidenhed om seksuallivets skyggesider ville Anden Verdenskrig have
været afsluttet på få måneder.

Aber, wo liegt der hund begraben?
1. Den samlejefrekvens jeg brugte er ret sandsynlig, hvorimod smitteeffekt – frekvensen fortaber sig i dybeste mørke.

2. Man må formode, at en smittet sandsynligvis kun kan have smittet i

inkubationsperioden, og at danske damer efter at være blevet registreret
og have afsluttet medicinsk behandling næppe kan have smittet, da de
sandsynligvis har krævet partners brug af kondom.
Beregningen af damers militære betydning under Danmarks Frihedskamp kunne beregnes med langt større sikkerhed for danske
arbejderes indsats für das Wehrmacht i Tyskland – i Norge – ved
fæstningsanlæg.
Det har næppe heller større interesse, da glorien om danskes indsats
vil falme endnu en gang.
Kvalificeret forskning efterlyses.

Galgenhumor?
Lige til at grine af?
Avlscentre – ferielejre (Lebenborn) hvor udsøgte medlemmer af SS og ariske damer frit
kunne boltre sig på lagenerne
er kendte.
Om man henrykt stønnende har
heilet under pligtarbejdet er ikke
beskrevet.
Produktionskapaciteten opgives
til 1.000 graviditeter på en uge.
Kanonføden skulle sikres.
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Tyske kvinder takkede Føreren for igen at få
en lykkelig fremtid – den blev sønderbombede
hjem – sult – sygdom og en tilværelse som
enker.

Kanonføden skulle sikre det stortyske
riges overherredømme, derfor fik tyske
mødre, som kunne præstere fem børn
en medalje- Mutterkreutz.

Den tyske kvindes fremtid!
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Den tyske kvinde og børnene
blev også nazismens
ofre
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