Historiske linjer under Anden Verdenskrig
Danmark
-

Hvornår begyndte 2. verdenskrig i Europa?
Hvor længe lykkedes det Danmark at holde sig neutralt under krigen? Hvilke fordele

-

medførte neutralitetspolitikken for Danmark?
Havde Danmark tidligere erfaringer med neutralitetspolitik?

-

Hvornår blev Danmark besat af Tyskland?

De allierede lande
De danske søfolk sejlede forsyninger til bl.a. Storbritannien og Sovjetunion under krigen.
-

Hvilke udfordringer beskriver filmen for henholdsvis Storbritannien og Sovjetunionen i
løbet af krigen? Militært såvel som økonomisk?

-

Hvilke eksempler på teknologiske fremskridt bliver der nævnt i filmen, som fik betydning
for krigens udvikling?

-

De danske søfolks indsats beskrives som det største enkeltstående danske bidrag til de
Allieredes sejr. Hvad taler for at søfolkenes indsats var særlig vigtig, sammenlignet med
f.eks. de danske modstandsfolks sabotage?

Danmarks samarbejdspolitik
Umiddelbart efter Tysklands besættelse af Danmark indgår en dansk samlingsregering, bestående
af alle Folketingets partier undtagen kommunisterne, en samarbejdspolitik med tyskerne.
-

Hvad var ifølge filmen de danske politikeres rationale ved at indgå en samarbejdspolitik

-

med tyskerne?
Hvilke fordele høstede Danmark af samarbejdspolitikken?

-

Under samarbejdspolitikken blev der bl.a. afholdt folketingsvalg d. 23. marts 1943. Hvad
taler henholdsvis for og imod, at Danmark kunne betragtes som et demokrati under
besættelsen?

Historiebrug og formidling af besættelsestiden
Filmen gør opmærksom på en konsensusfortælling i Danmark, som har et stærkt fokus på de
danske modstandsfolk.
-

Hvilken selvforståelse kan et fokus på netop modstandsfolkene medvirke til at
fremme/manifestere om Danmark og danskerne under besættelsen?

-

Historikeren Joachim Lund hævder, at Danmark gjorde mere gavn end skade mod den
tyske besættelsesmagt. Hvordan harmonerer denne skildring med en konsensusfortælling

-

om et samlet Danmark, som gjorde modstand mod tyskerne?
Ville det have påvirket Danmarks nationale selvforståelse, hvis vores eftermæle var blevet
en fortælling om et halvnazistisk land, som havde bistået Tyskland i deres krigsførelse?

Eli og de danske krigssejlere
De danske søfolk blev ifølge kommandør Poul Grooss opfattet som ”halvnazister” af
englænderne, da de ankom til Storbritannien efter besættelsen af Danmark. Dette skyldtes
Danmarks øjeblikkelige overgivelse, og den efterfølgende samarbejdspolitik.
-

Hvordan tror I, at englændernes modtagelse af de danske søfolk påvirkede folk som Eli?

-

Hvad beskriver Eli som motivationen for at melde sig til krigstjeneste i Storbritannien, efter
at Danmark var blevet besat?

-

Hvordan tror I, at det har påvirket de danske krigssejlere, at Tyskland så ud til at vinde
krigen i slutningen af 1940, efter at Frankrig var blevet besejret og Storbritannien stod
alene i kampen mon tyskerne?

-

-

Hvilke mén pådrog krigssejlerne sig ved at sejle forsyninger til Storbritannien og
Sovjetunionen? Fik de overlevende søfolk nogen hjælp fra den danske stat efter
befrielsen?
Med et perspektiv til senere konflikter som f.eks. den danske deltagelse i krigen i
Afghanistan, kan man da sige, at der er sket nogen ændring i Danmark mht. anerkendelse
af krigstraumer som f.eks. PTSD?

