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Tysklandsbrigaden 

Humber Mark IV panservogne fra Tysklandsbrigadens opklaringseskadron passerer porten til Aurich kaserne, Ostfriesland. 

Fra 1947 til 1958 deltog Danmark militært i besættelsen af det slagne Tyskland. I alt gjorde ca. 45.000                  
danskere tjeneste i først den danske Tysklandsbrigade, og fra 1949 i det danske Tysklandskommando i               
Itzehoe i Slesvig-Holsten. Udsendelsen af Tysklandsbrigaden skyldtes et dansk ønske om at vise sin              
taknemlighed over for det Storbritannien, som i 1945 havde befriet Danmark.  

Som årene gik blev det stadig mere vanskeligt at fastholde den dansk deltagelse i besættelsen af Tyskland.                 
Dels af politiske grunde, men også af hensyn til genopbygningen af den danske hær i den kolde krigs første                   
år. Det danske medlemskab af NATO i 1949 betød, at Tysklandskommandoet fik en vigtig rolle i                
opbygningen af forsvaret af den jyske halvø, men at udvide Tysklandskommandoet viste sig politisk umulig.               
Efter grundlæggelsen af Forbundsrepublikken Tyskland i 1949 kom en ny faktor ind i billedet, nemlig               
Tysklandskommandoets rolle i de nationale spændinger mellem dansk og tysk i efterkrigsårenes            
Slesvig-Holsten. Først i 1958 gjorde opbygningen den nye vesttyske hær, at Tysklandkommandoet kunne             
trækkes hjem. 

Om dette kapitel i dansk efterkrigshistorie har vort medlem, Peter Hertel Rasmussen, skrevet en bog med                
titlen ”Tysklandsbrigaden 1947 – 1958”, som i foråret 2019 udkom hos Syddansk Universitetsforlag. Bogen,              
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som er skrevet under forfatterens ophold på Forsvarsakademiet fra 2014 til 2018, er udarbejdet på grundlag                
af  

 

 

arkivstudier i både Storbritannien, Tyskland, Norge og Danmark og fik fem stjerner ud af seks mulige i en                  
anmeldelse i ”Jyllands-Posten”.  

Foredraget finder sted 

Torsdag 23. januar 2020 kl 19.30 

Efter foredraget afsluttes med Selskabets frugale natmad i Hestestalden. 

Prisen for dette arrangement er 150 kr. pr. deltager. Beløbet erlægges kontant i afmålte penge eller med                 
MobilePay ved ankomst. Tilmelding til foredragsaftenen foretages senest 20. januar kl. 12.00, enten på              
telefon eller SMS til 4080 1416 eller rendsborgtilmelding@gmail.com 

 

Med venlig hilsen 
Jens Erik Frandsen 
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