Guide til
mindesmærker fra
2. Verdenskrig
Krigens monumenter i Billund Kommune 1940-45
Mindesten . mindeplader . fredede gravsteder

UDARBEJDET AF:
BILLUND KOMMUNES MUSEER
TINGHUSGADE 15
7200 GRINDSTED
I SAMARBEJDE MED:
BESÆTTELSESSAMLING GRINDSTEDS VENNER
HÆRHJEMMEVÆRNET DISTRIKT SYDØSTJYLLAND (HDSEJ)
GRINDSTEDARKIVET

Hvad er et mindesmærke?

Faner og kransenedlæggelse i 2013

Mindesmærker kan bestå af mindesten, monumenter og statuer, men kan
også være gravsten og mausoleer. Mindesmærkerne rejses ofte af en
gruppe mennesker på lokalt initiativ for at fastholde en erindring om en
særlig person eller begivenhed.
2. Verdenskrig og besættelsen er den periode i Danmarkshistorien, der har
givet anledning til flest mindesmærker i Danmark. Mindesmærkerne hædrer i høj grad modstandsbevægelsen og de allierede flyvere, der styrtede
ned i Danmark. Det er almindeligt, at der hører en mindekultur til et mindesmærke som for eksempel kransenedlæggelser. På den måde opretholdes en fælles erindring om personen eller begivenheden og mindet sikres
for fremtiden.
Denne guide til at finde og forstå mindesmærker er anden udgave. Med
denne udgave vil vi endnu en gang sætte fokus på 2. Verdenskrigs mindesmærker i Billund Kommune, men udbrede fortællingerne, så læseren
kan dykke dybere ned i historien. Mindesmærkerne minder os om vores
fælles historie, fælles identitet og fælles ophav. Vi har brug for historien
for at kunne forstå vores egen tid, og vi kan lære af besættelsen ved at
forsøge at sætte os ind i danskernes situation i årene 1940-45. Vi kan
bruge mindesmærkerne som udgangspunkt til at spørge os selv, hvad vi

havde gjort i deres situation, og dermed reflektere og perspektivere op til
egen tid og fremtid.
Mindesmærkerne i denne krigsmindeguide er tilrettelagt med den hensigt,
at man på gåben, cykel eller med anden transport bedst muligt kan følge
en rute rundt i området og se alle mindesmærkerne. Fordi ruten er lagt
som den er, kan der være spring i historien, der altså ikke altid vil fremstå
kronologisk.
For hvert mindesmærke har vi fortalt historien om det enkelte mindesmærke, den lokale historie, der hører til mindesmærket og den nationale
eller internationale historie under 2. Verdenskrig, der relaterer sig hertil.
Man skal derfor forestille sig, hvordan man dykker længere og længere ned
i den helt specifikke historie, der knytter sig til mindesmærket.
Denne krigsmindeguide er lavet i samarbejde med Grindsted Arkivet,
Besættelsessamling Grindsteds Venner og Hærhjemmeværnet Distrikt
Sydøstjylland.
Vi håber, I vil få en berigende oplevelse, og ønsker god fornøjelse med
turen ind i historien.
Med venlig hilsen
Billund Kommunes Museer
Billedkreditering: Grindsted Arkivet, Billund Kommunes Museer,
Lokalhistorisk Arkiv Grene Sogn, Kurt Nørgaard, Ole Moustgaard og René Lind Gammelmark. Kort fra
Google Maps

Grindstedbørn på vej over viadukten for at modtage hjemvendte KZ-fanger. På cykel ses Ejvind
Skov og Julius Hansen
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Mindesten på Grindsted Kirkegård for afdøde
kammerater i modstandsbevægelsen
Koncentrationslejre og udryddelseslejre

Kort efter Hitlers magtovertagelse i 1933 etableredes massevis af koncentrationslejre – en af de første var Dachau, som blev oprettet i marts 1933.
Lejrene blev brugt til anbringelse af krigsfanger og politiske fanger, men
også som arbejdslejre med tvangsarbejde i SS-fabrikker, der producerede
materiel til den tyske hær og syntetisk brændstof. Nogle lejre blev senere
udelukkende brugt som udryddelseslejre. 6.100 danskere blev sendt i tyske lejre eller fængsler, hvoraf omkring 600 mistede livet.

Modstandsfolk, der ikke vendte hjem

Også modstandsmænd fra Grindsted kom i koncentrationslejre. I foråret
1944 bestod modstandsbevægelsen i Grindsted af flere modstandsgrupper, der havde hver deres opgave. Den ene gruppe var ledet af cand.pharm.
Palle Hansen fra Grindstedværket; af gruppens seks medlemmer havde de
fire deres daglige gang på Grindstedværket.
Gruppens opgave var at sprænge jernbaneskinner nord for Grindsted. Maskinmester Arne Mikael Hansen havde derfor i foråret 1944 gemt gruppens våben og sprængstoffer i et tørt kloakrør på et område nord for Grindstedværket. Gemmestedet blev uheldigvis opdaget, da nogle børn legede
i området og fandt modstandsgruppens våben
og sprængstoffer. De fortalte deres forældre om
fundet, som efterfølgende anmeldte fundet til
tyskerne i Grindsted, som beslaglagde godset og
informerede Gestapo om det.
På denne måde fik Gestapo nys om modstandsbevægelsens eksistens i Grindsted, og selvom
gruppen ikke blev taget i foråret 1944, kom Gestapo til byen i oktober samme år.

Portræt af Søren Bojsen Madsen
6

Af de grindstedborgere, der blev arresteret i
oktober 1944, døde Søren Boysen Madsen, Palle Hansen og Arne Mikael Hansen i fangenskab.
Søren og Palle blev begge sendt på udekomman-

do for at reparere jernbanen i Tyskland. Palle blev dræbt den 25. februar
af de allieredes skud mod togvognene, men Søren overlevede i første omgang. Han nåede at blive befriet af amerikanerne, men døde af tyfus på et
amerikansk lazaret i Freising (Bayern) den 4. juni 1945.
Arne døde af en tosidet lungebetændelse i koncentrationslejren Neuengamme den 8. april 1945, kort før befrielsen.

Rejst af kammerater

En af de fredede grave på Grindsted Kirkegård er en mindesten, der er opsat til ære for de tre modstandsfolk, der mistede livet i fangenskab. Modstandsbevægelsen rejste stenen i 1945 efter krigens slutning. På mindestenen står således: Stenen er sat af kammerater til minde om afdøde
kammerater.

Mindestenen over Palle Hansen, Arne Hansen og Søren Bojsen Madsen
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De fredede grave i 1945

Kay Shiørrings begravelse - se s. 14-15
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Modstandsmænd stiller op til billede efter befrielsen

Tyske soldater i Grindsted under besættelsen
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Eigil Krogh Pedersens gravsted på
Grindsted Kirkegård
Politiet interneres

Den 19. september 1944 kl. 11 om formiddagen begyndte luftalarmerne
over det meste af Danmark at lyde, og danskerne tog de sædvanlige forbehold. Alarmen var dog falsk og var et signal til de tyske soldater om at påbegynde Operation Möwe, der gik ud på at internere det danske politi, som
var blevet en trussel for den tyske værnemagt frem for en hjælp.
Efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i 1943 og en stigning i sabotagehandlinger, begyndte den tyske værnemagt at tvivle på det danske
politis vilje til at pågribe modstandsfolk, eftersom sabotørerne oftest slap
udenom politiets hænder. Omkring 2.000 danske politifolk blev interneret
og sendt i koncentrationslejrene Neuengamme og Buchenwald. 81 politimænd døde i koncentrationslejre.

Politibetjent Eigil Krogh Pedersen

En af de danske politimænd, der blev sendt i koncentrationslejr efter Operation Möwe, var Eigil Krogh Pedersen. Eigil var udlært i Grindsted Brugsforening og aktiv i FDF, men kom senere i tjeneste i Civilforsvaret, hvorfra
han meldte sig ind på politiskolen. I 1944 var Eigil reservebetjent på Vesterbros politistation, mens han tog et studenterkursus, der skulle give
ham adgang til jura-studiet.
Eigil overnattede på politiskolen natten til den 19.
september 1944, da han skulle nå et tidligt tog mod
Grindsted. Sammen med sin forlovede skulle han
nemlig hjem til sine forældres sølvbryllup dagen
efter. Eigil nåede aldrig med til festen, for tyskerne
omringede politiskolen tidligt den 19. september og
arresterede 2.200 politifolk. De blev alle deporteret
til Tyskland, hvor Eigil endte i koncentrationslejren
Buchenwald.
Eigil Krogh Pedersen døde i fangenskab den
8. december 1944, 24 år gammel.
Portræt af Eigil Krogh Pedersen
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Eigils gravsted

Eftersom Eigil var død i fangenskab i
Tyskland, var det ikke muligt at begrave ham straks efter hans død. Først
otte måneder efter hans død fik de
efterladte mulighed at begrave ham.
Eigil Krogh Pedersen blev begravet
den 4. juli 1945 i Grindsted.

Eigil Krogh Pedersens grav, ca. 1968

Eigil Krogh Pedersens grav
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Kay Shiørrings gravsted på Grindsted
Kirkegård
Den illegale presse

Modstanden i Danmark startede med den illegale presse i 1941. De illegale blade gjorde op med censuren,
der prægede pressen under besættelsen. Bladene
tilskyndede blandt andet modstand mod værnemagten, retfærdiggjorde stikkerdrab og fortalte historier
om, hvad der foregik udenfor landets grænser, hvilket
tyskerne netop forsøgte at skjule. Alt det, der kunne
skade den tyske værnemagt, blev fortalt og opildnet
til i bladene.

Kay Shiørring

De mange illegale blade skulle ikke blot trykkes men også omdeles. Bladene blev typisk sendt med tog, transporteret i barnevogne eller på cykler
frem til hemmelige centraler, der sørgede for, at bladene blev omdelt til
det lokale netværk. Nogle sendte store børn ud med blade, som blev lagt
i postkasser og brevsprækker. Det var ulovligt at skrive, producere og distribuere illegale blade, men det var ikke ulovligt at være i besiddelse af et
blad. Overtrådte man loven, kunne man få bøder eller kortvarige fængselsstraffe.

Modstandsmanden Kay Schiørring

Mange mennesker i Danmark gjorde modstand ved at deltage i den illegale
presses arbejde. En af disse var Kay Schiørring fra Grindsted. Kay var som
ung i lære hos købmand Thorning i Grindsted, men efter at have aftjent sin
værnepligt, meldte han sig ind på Kornetskole, hvor
han kunne tage en officersuddannelse. Han afbrød
dog den militære uddannelse til fordel for en handelsuddannelse på Niels Brock i København.

Portræt af Kay Shiørring
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Kay blev tidligt en del af modstandsbevægelsen
som medlem af en illegal bladgruppe, der både tog
sig af sabotage, efterretningsvirksomhed og samarbejdede med den britiske faldskærmsorganisation
SOE. Efter gruppens leder blev fængslet, samarbejdede gruppen i stedet med modstandsgruppen Frit
Danmark.

I januar 1944 lykkedes det tyskerne at optrevle en række grupper med
forbindelse til SOE, og den 13. januar stormede tyskerne Kay Schiørrings
lejlighed i gaden Åbenrå i København. Det kom til ildkamp, hvor Kay blev
hårdt såret. Han døde den 15. januar 1944 på et tysk lazaret på Nyelandsvej, Frederiksberg.

Kay Schiørrings gravsted

Kay blev begravet i sin hjemby Grindsted, og på hans gravsten står følgende vers fra salmen ”Altid frejdig, når du går”:
Kæmp for alt hvad du har kært
Dø om så det gælder
Da er livet ej så svært
Døden ej heller
Salmen blev benyttet som samlingspunkt for frihedskampen, og mange
husmødre broderede rimet i befrielsesbroderier efter Danmarks befrielse.
Kays kamp og død for Danmarks frihed æres på hans gravsted på
Grindsted Kirkegård.

Kay Shiørrings grav
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Knud Børge Madsens gravsted på
Grindsted Kirkegård
Hæren interneres

Den 29. august 1943 søsatte den tyske værnemagt en stor aktion under
navnet Operation Safari med det formål at internere den danske hær. I
første omgang blev de danske soldater holdt på kaserner, skibe og skoler.
Politi- og SS-chef, Heinrich Himmler, ønskede at rekruttere 4.000 danske
soldater til SS-hæren, kaldet Waffen-SS, men den øverstkommanderende
for de tyske styrker i Danmark, Hanneken, var imod at sende soldaterne af
sted; enten skulle man sende alle, ellers skulle ingen sendes af sted. Forslaget blev herefter lagt på hylden, og mellem den 20.-22. oktober blev
samtlige befalingsmænd frigivet.

Kornet Knud Børge Madsen

Knud Børge Madsen kom fra Grindsted, hvor han havde været patruljefører
i FDF og arbejdede hos grosserer T.C. Øhlenschlæger. Han var værnepligtig
i Prinsens Livregiment i Viborg under besættelsen og blev senere officerselev, en såkaldt kornet – denne titel er indgraveret i hans gravsted.
Da hæren blev interneret, befandt Knud Børge sig
på kurhotellet i Nyborg. Kurhotellet blev angrebet af
tyskerne, og da soldaterne gjorde modstand, smed
tyskerne håndgranater og brandbomber mod bygningen. Kurhotellet gik i brand, og fire soldater mistede livet; en af dem var Knud Børge Madsen.
Knud var 22 år, da han mistede livet.
Portræt af Knud Børge Madsen
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Gravmonumentet

Knud Børges gravmonument blev rejst af Krigsministeriet og sognets beboere, og hans kammerater fra FDF var med til at begrave ham i Grindsted.
Hvert år den 29. august nedlægges af Jydske Dragonregiment fra Holstebro en krans på Knud Børges grav til minde om de danskere, der døde på
den dag i 1943.

Knud Børge Madsens grav.

Kransenedlæggelse i 2013

Kransenedlæggelse i 1968
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Gravsten for tyske flygtninge på
Grindsted Kirkegård
Tyske flygtninge og flygtningelejre

Henimod krigens slutning rykkede russerne frem i store dele af Tyskland,
og mange tyskere flygtede mod andre lande. Adolf Hitler befalede den 4.
februar 1945, at en del af de tyske flygtninge skulle anbringes i Danmark,
og ved befrielsen var der 250.000 tyske flygtninge i Danmark. Tysklands
tilstand ovenpå krigen var så dårlig, at man besluttede sig for at vente
med en hjemsendelse af flygtningene.
Procentvis var 50% af de tyske flygtninge kvinder, 17% mænd og 33%
børn. I løbet af efteråret 1945 opførte man flygtningelejre, der kunne huse
de 250.000 mennesker. En af disse flygtningelejre var Fittinglejren. Lejren
var en forhenværende radarstation, som stod tom efter befrielsen, da de
tyske soldater havde forladt Danmark. Rundt om lejren blev opført et pigtrådshegn, da ingen måtte fraternisere med de tyske flygtninge. Der var
tilmed politibevogtning af lejren.

Tyske flygtninge på banegården i Grindsted
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Tyske flygtninge i Grindsted

Missionshuset og skolen i Vorbasse blev brugt til overnatning af tyske
flygtninge allerede inden den tyske kapitulation, men de mange flygtninge,
der kom til Grindsted efter befrielsen, var en anden sag. På befrielsesdagen
kom de første tyske flygtninge til Grindsted via jernbanen. Det estimeres, at
der kom 1.200 flygtninge til Grindsted fra København, der alle var sultne og
trætte, da det var en tur på seks dage.
Bylederen for modstandsbevægelsen i Grindsted, H.P. Christensen, bad
Grindsteds befolkning sende de tyske flygtninge nogle gode madpakker,
men kunne ikke tilbyde alle de mennesker logi i Grindsted.
De tyske soldater var endnu i byen og optog bl.a. skoler og hoteller, så pladsen var knap. I første omgang tog småbyer i nærheden af Grindsted imod en
stor del af flygtningene, inden de blev sendt til flygtningelejre. Nogle blev
indkvarteret i teatret i Grindsted og hvor der ellers var plads.

Smilende flygtningebørn
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En ældre mand hviler sig på banegården

Uddeling af mælk og mad på banegården
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Gravsten for tyske flygtninge

Det var ikke alle de tyske flygtninge på toget, der overlevede turen til
Grindsted, og også under det korte ophold i Grindsted, måtte nogle bukke
under for sult og sygdom. På Grindsted Kirkegård er der opsat en gravsten
for de 38 tyske flygtninge, der blev begravet på kirkegården i 1945.

Gravsten for 38 tyske flygtninge

Grindsted teatersal efter de tyske flygtninge er flyttet, maj 1945
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Mindesten er markeret med røde tal 1-5

Mindehøjtidelighed i 1990
20

find vej til

Grindsted Kirke

Adresse: Kirkegade 1, 7200 Grindsted
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Mindeplade for faldne modstandsfolk på
10. Klassecentret
Modstandsbevægelsen

Modstandsbevægelsen startede med den illegale presse, der gennem
illegale blade fortalte den ucensurerede historie. Da den britiske faldskærmsorganisation, SOE, fik rekrutteret danskere til modstand i 1942,
begyndte modstanden at tage form af sabotageaktioner. I løbet af 1943
tog sabotagen og modstanden til i omfang, ikke mindst med hjælp fra nedkastninger af våben og sprængstof fra SOE. Regeringen måtte træde af i
august 1943, og efterfølgende oprettedes Danmarks Frihedsråd, der kom
til at stå for koordinering af de illegale bevægelser landet over.
Herefter var modstanden organiseret og kontrolleret, så den kunne blive
så effektiv som muligt. Sabotagen foregik både mod industri og jernbane.
Den havde til formål at skabe så meget besvær for den tyske værnemagt
som muligt, mens den illegale presse kæmpede for at få danskerne til at
gøre modstand gennem bladenes modstandsbudskaber.
Sabotageaktioner skulle blandt andet vise den tyske værnemagt, at Danmark ikke var sådan at kontrollere, og at danskerne havde en vilje til modstand.

Rekreation af Rudolf Nielsen og Olav Prip i modstandsarbejdet
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Den første byleder i Grindsted, Mogens Høirup

Modstandsbevægelsen i Grindsted

I Grindsted begyndte den spæde modstand hjemme hos skolebestyrer
Mogens Høirup på Skolegade 22. Allerede i efteråret 1942 blev Høirup
kontaktet af modstandsgruppen Frit Danmark, men han takkede i første
omgang nej. I efteråret 1943 blev han kontaktet af modstandsbevægelsen
i Esbjerg på ny, og i vinteren 1943-44 begyndte han at bygge den første
modstandsbevægelse op i Grindsted-området. Han havde inviteret Dr. Næsted og Dr. Mynster på besøg en dag i 1944. De tre mænd blev enige om
at starte en modstandsgruppe i Grindsted; Høirup blev byleder, mens de to
læger blev gruppeledere.
General Bennike, lederen for modstanden i Jylland, besøgte Høirup i april
samme år under dæknavnet Hr. Søndergaard. Herefter tog tingene rigtigt
fart, da modstandsbevægelsen i Grindsted fik hemmelige koder og efterfølgende begyndte at modtage våben og sprængstof. Høirup og Dr. Mynster tog ud til de mindre lokalsamfund i området og hvervede folk til modstandsbevægelsen.
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I Vorbasse havde Dr. Clausen en central rolle. Han gemte sprængstof og
våben, og der blev lavet sprængstof i hans køkken. I Sønder Omme var træhandler Olsen byleder og han gemte sprængstof og våben. I Billund stod
en nedkastningsgruppe klar med Ole Kirk Christiansen i spidsen. De nåede
dog aldrig at modtage våben og sprængstof.
Nogle var ikke officielt en del af modstandsbevægelsen, men havde alligevel en betydningsfuld rolle for modstandsbevægelsens arbejde. Stationsforstander T.C.L. Bjerregaard sørgede eksempelvis for, at Høirups våbentransporter uden problemer kunne hentes på stationen. Julius Plagborg,
der var direktør i Varde Bank under besættelsen, var en del af den illegale
presse, der skrev det illegale blad ”Grindsted Posten”.
Plagborg har fortalt, at der i Varde Bank var et hemmeligt rum i kælderen,
hvor han kunne gemme modstandsfolk eller andre, der skulle skjules for
værnemagten. Han hvervede den nye byleder, H.P. Christensen, da modstandsbevægelsen i Grindsted blev optrevlet i oktober 1944.
Optrevlingen skete uheldigvis, da en modstandsmand fra Fredericia blev
fanget af Gestapo og tilfældigvis
bar en liste med navne på modstandsmænd i Grindsted. Mange gik
under jorden – andre blev taget og
sendt i koncentrationslejre. Modstandsbevægelsen fik dog en ny
ledelse og fortsatte sit arbejde så
vidt muligt. De to unge mænd, Olav
Prip og Rudolf Nielsen, blev hvervet
til modstand af Mads Kjær Olesen,
der havde undgået tilfangetagelse
af Gestapo.
De tre satte sig for at bruge
sprængstoffet, modstandsbevægelsen havde modtaget inden oktober.
Kjær Olesen instruerede Prip og
Nielsen om steder, der skulle sprænges, hvorefter de to unge mænd
foretog sprængningerne. De var en
Den anden byleder, H.P. Christensen, sammen med Julius Plagborg
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effektiv trio og foretog en lang række sprængninger mod jernbanenettet i
krigens sidste måneder.
Befrielsen blev modtaget med kyshånd og jubel af Grindsteds borgere,
men for nogle familier var det også en sorgfuld tid, da det ikke var alle, der
vendte hjem til Grindsted. Ved politiets og hærens internering i henholdsvis 1944 og 1943, mistede to mænd fra Grindsted livet for tyske hænder.
Endnu en mand fra Grindsted mistede livet i København under besættelsen, da hans modstandsgruppe blev optrevlet, og der opstod kampe mellem ham og den tyske værnemagt.
Tre koncentrationslejrfanger overlevede ikke opholdet i tysk fangenskab.
I alt mistede seks borgere fra Grindsted livet under besættelsen af Danmark.

Modstandsfolkenes minde

Allerede i 1945 samlede modstandsfolk fra Grindsted sammen til en mindeplade for deres faldne kammerater, men pladen kunne først afsløres 36
år efter. Hvorfor man måtte vente så længe, vides ikke. Den 19. september
1981 løftedes sløret for Hanne Warmings relief, der forestiller en nøgen
dreng.
Relieffet på 10. klassecentret, der ligger i det forhenværende Grindsted
Bibliotek, bærer navnene på seks mænd fra Grindsted, der mistede livet
for hænderne af tyske soldater eller i koncentrationslejre: Knud Børge
Madsen, Eigil Krogh Pedersen, Palle Hansen, Kay Schiørring, Søren Bojsen
Madsen og Arne Mikael Hansen. Sammen med de seks navne er årstallene
1940-1945 skrevet som minde om deres kamp for Danmark under 2. Verdenskrig.
Palle Hansens søn, Hans Palle Hansen, fik æren af at løfte sløret for mindepladen. Han var 10 år, da Gestapo arresterede hans far.
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Mindepladen på 10. klassecentret
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Find vej til 10. klassecenteret
Adresse: Tinghusgade 10, 7200 Grindsted
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Skulpturen ”Fangen” ved Vestre Skole
Koncentrationslejrfanger hentes hjem

De hvide busser og Bernadotte-aktionen tager i dag meget af æren for
redningen af de skandinaviske koncentrationslejrfanger, men den svenske
greve, Bernadotte, var ikke den første til at hente danske fanger hjem. Diplomaten Frants Hvass fra udenrigsministeriet i Danmark fik i 1944 en aftale i hus med chefen for det tyske sikkerhedspoliti i Danmark, Otto Bovensiepen, om at sende 198 syge politifolk fra Buchenwald til Frøslevlejren.
Første transport gik den 5. december 1944 og bestod af røde statsbanerutebiler med påhængsvogne, fire ambulancer, en lastvogn og en personvogn. Folke Bernadotte var vicepræsident for Svensk Røde Kors, da
han i februar og april 1945 stod for forhandlingerne med SS-chef Heinrich
Himmler om at få koncentrationslejrfanger udleveret til det internationale
Røde Kors.
Den 12. marts trådte det svenske hjælpekorps ind, og 78 hvidmalede busser, lastbiler og andre køretøjer kørte gennem Tyskland for at opspore de
danske og norske fanger, der var spredt ud over mange lejre. Hen imod
krigens slutning i april 1945 blev det mere og mere presserende at få fangerne hjem – inden Tysklands sammenbrud. Koncentrationslejren Neuengamme blev evakueret den 20. april, og Bernadotte fik grønt lys til at bringe fangerne hjem den 24. april. Mere end 5.000 fanger nåede til Danmark i
de sidste dage af april.

Børge Næsted bæres
på skuldrene af Grindstedborgere
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Lokale koncentrationslejrfanger vender hjem

Efter Gestapos store arrestationsaktion i begyndelsen af oktober 1944,
var tolv borgere fra Grindsted blevet arresteret og sendt i Frøslevlejren,
hvoraf ni blev sendt videre til Tyskland i januar 1945. De tre, der blev i
Frøslevlejren var brødrene Johannes og Christian Eskildsen, der begge var
snedkere og derfor nyttige for lejrens vedligeholdelse, samt Peder Albæk,
der ikke blev sendt videre på grund af sin sukkersyge. Alle tre overlevede.

Grindstedborgere står klar til at tage imod de hjemvendte fanger

Af de ni, der blev sendt til Neuengamme, vendte seks hjem igen. Læge
Børge Næsted vendte hjem til Grindsted den 14. maj 1945, mens Erling
Nordentoft Nielsens dato for hjemvendelse er ukendt. Der var jubel og
mennesker i gaderne i Grindsted, da fire koncentrationslejrfanger nåede til
Grindsted samme dag: Mogens Eeg Sørensen, Mogens Høirup, Arne Andreasen og Poul Gammelvind ankom den 17. maj 1945.
Både Arne Andreasen og Poul Gammelvind har siden opholdet i koncentrationslejren Neuengamme fortalt om livet i tysk fangenskab. Arne beskriver
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Neuengamme som indrammet af tre meter højt pigtrådshegn ladet med
højspænding. Udenfor hegnet var der med korte mellemrum opført betonhuse, hvor bevæbnede vagter holdt øje med eventuelle fanger på flugt.
Endnu længere ude patruljerede vagter med hunde.
Fangerne stillede op på den store appelplads morgen og aften til tælling.
Da fangerne ankom til Neuengamme, fik de frataget alle deres ejendele
på nær sko og livrem, modtog et fangenummer og fik barberet al kropsbehåring af. Arne Andreasen og de resterende fanger sov i dårlige træbarakker med op til tre mænd i en køje, og der var aldrig ro eftersom diarrésygdommen dysenteri hærgede, og mange jamrede sig og løb så vidt muligt
på latrin natten lang. Ifølge Arne døde flere fanger i barakken hver nat.
Poul Gammelvind har fortalt, at man på udekommando fra lejren Neuengamme blev vækket kl. 4 hver morgen og derefter skulle stå ret på appelpladsen i et par timer. Herefter fik fangerne bart rugbrød til morgenmad og
arbejdede med hårdt fysisk arbejde frem til kl. 18, hvor de atter skulle stå
ret på appelpladsen et par timer, før de endelig fik mad igen. Nogle faldt
om af udmattelse under aftenappellen og blev derfor sparket op igen.
Poul beskrev skæbnen ved at blive sendt på udekommando således: ”Vore
Navne blev slettede paa Listen over internerede, og det vil paa godt
Dansk sige, at vi hemmeligt var dømt til Døden”.

Kortegen ankommer til Grindsted
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Fangerne skulle altså ikke regne med at vende hjem til Grindsted igen, og
mange bukkede under for sygdom, sult og elendighed.

Sonnes skulptur

I 1969 skabte Hjalmar Sonne skulpturen ”Fangen” i anledning af en sammenkomst for tidligere danske koncentrationslejrfanger i Frøslev. Det var
planen, at den skulle placeres på fangesiden af Frøslevlejren, men blev
henvist til vogtersiden, hvor tyskerne holdt til. Det var en gruppe tidligere
Frøslevfanger ikke interesserede i, så derfor blev skulpturen hjemme hos
skaberen Hjalmar Sonne.
Tidligere Frøslev-fange Jens Oehlenschlæger besøgte sidenhen Vestre
Skole, som på daværende tidspunkt husede den store besættelsessamling
(nu en del af Billund Kommunes Museers samling), hvorefter han foreslog
Vestre Skole som skulpturens
nye placering.
Skulpturen blev derfor skænket
som gave til Vestre Skole og
Besættelsessamlingen i 1985
og afsløret den 4. maj – 40 år
efter befrielsen. Skulpturen
står nu ved Vestre Skole til minde om danske koncentrationslejrfanger.

Skulpturen ”Fangen”
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De fire overlevende krigsfanger på Torvet den 17. maj

Skydeøvelse for modstandsfolk efter krigen
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Find vej til Vestre Skole
Adresse: Fælledvej 3, 7100 Grindsted
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Mindetavle for Palle Hansen og Arne Mikael
Hansen på Duponts virksomhedsgrund
Frøslevlejren

I marts 1944 accepterede den tyske fuldbemægtigede i Danmark, Werner
Best, departementschef Nils Svenningsens forslag om en dansk koncentrationslejr. Målet med koncentrationslejren var at redde menneskeliv, da man
forestillede sig, at man på dansk jord bedre kunne sikre fangernes velbefindende.
Svenningsens ønske med lejren var på sigt at få hjemført danske fanger
fra tyske koncentrationslejre, men det blev ikke godkendt i første omgang.
Frøslevlejren ved Padborg fungerede som mellemled mellem Danmark og
tyske koncentrationslejre. Opholdet i Frøslevlejren var for nogle en redning, da forplejningen var under dansk fængselsvæsen, og der var flere
steder i lejren dansk ledelse.

Palle og Arne

De modstandsmænd fra Grindsted, der blev taget af Gestapo i oktober
1944, blev alle i første omgang sendt til Frøslevlejren. To af disse modstandsmænd var ansat på Grindstedværket og en del af samme modstandsgruppe.
Den ene, Palle Hansen, blev uddannet cand.pharm.
i 1927 og boede i Grindsted med sin kone og to
børn under besættelsen. Palle var ansat ved Grindstedværket under 2. Verdenskrig og startede i foråret 1944 en illegal bladgruppe med nogle af sine
kollegaer fra Grindstedværket, heriblandt Arne
Mikael Hansen, der var ansat som maskinmester.
Begge blev en del af den organiserede modstand,
hvor de modtog, transporterede og opbevarede
våben og sprængstoffer. Palle blev gruppens leder.

Portræt af Palle Hansen
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Modstandsbevægelsen i Grindsted blev optrevlet
under en arrestationsbølge i oktober 1944, hvor
også Arne og Palle blev taget af den tyske værnemagt. De blev i første omgang indsat i Frøslevlej-

ren, men blev efterfølgende sendt til koncentrationslejren Neuengamme. De var i Frøslevlejren fra
oktober til den 12. december, hvor ni borgere fra
Grindsted blev sendt til tyske koncentrationslejre, mens tre blev i Frøslev frem til befrielsen. Det
var ikke alle, der klarede det hårde ophold i Tyskland.
Arne Mikael Hansen døde af lungebetændelse
den 8. april 1945 i Neuengamme, mens Palle
Hansen blev apoteker i et bauzug og mistede
livet den 25. februar 1945, da togvognen blev
beskudt af allierede styrker.

Portræt af Arne Mikael Hansen

De to ansatte fra Grindstedværket vendte aldrig hjem til deres familier.

Bauzug

Et bauzug er et tog, der bliver brugt til konstruktion og vedligeholdelse af
jernbanefaciliteter. Under 2. Verdenskrig var det især krigsfanger, der blev
sat til at reparere jernbanen. Et arbejde, der var risikabelt, da man risikerede at blive ramt, når de allierede angreb nazisterne. Det var hårdt fysisk
arbejde, som tog hårdt på fangerne.
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Mindetavlen

Mindetavlen på det nuværende Dupont blev afsløret af Grindstedværkets
daværende direktør, Vestberg, den 5. maj 1956. Tavlen er placeret på
Duponts private virksomhedsgrund og er derfor ikke offentlig tilgængelig.
Tavlen ærer mindet af de to ansatte, Palle Hansen og Arne Mikael Hansen,
der døde i tysk fangenskab som følge af deres arbejde for modstandsbevægelsen og Danmarks befrielse.

Mindepladen ved Dupont
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Find vej til Dupont
Adresse: Tårnvej 25, 7200 Grindsted

Bemærk: mindepladen er ikke tilgængelig for offentligheden
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Mindesten for nedstyrtet RAF-fly på
Vildkjærvej 4
Royal Air Force

Royal Air Force, der forkortes RAF, er det britiske luftvåben, der blev skabt som følge af
to ødelæggende angreb på London i 1917.
Ved 1. Verdenskrigs slutning var RAF det
stærkeste luftvåben i verden.
Da Danmark og Norge blev besat, erkendte
RAF’s ledelse hurtigt, at man ikke kunne forhindre tyskerne i at indtage landene, men
det var muligt at gøre besættelsen besværlig for den tyske værnemagt. RAF fløj fremdeles om natten i bombefly, der især foretog
mange bombninger i Tyskland. RAF mistede
lidt over 70.000 mand i kamp, mens knap
23.000 blev krigsfanger.

Erik Brandt og Arthur White med en
del af flyets propel

Lancaster iii nd675 styrter ned

Den 10. april 1944 havde bombeflyet Lancaster III ND675 fra det engelske
Royal Air Force fuldført sin mission og placeret miner på udvalgte områder,
da det blev beskudt af et tysk fly.
Efter en eksplosion i flyet, måtte
mandskabet erkende, at flyet ikke
kunne flyve meget længere, og
piloten beordrede mandskabet at
tage deres faldskærme på og forlade flyet.

Tyske soldater med vragdele
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Af de syv mænd i flyet nåede fem
ud før flyet eksploderede i luften
og styrtede ned tæt på Filskov.
Piloten Alexander G. Dickie og skytten Arthur W. Price blev fundet
døde ved flyvraget. Få timer efter
flystyrtet blev fire af de fem over-

levende fanget af den tyske værnemagt, men det lykkedes én mand,
Arthur White, at flygte.
Han fik hjælp fra modstandsfolk
og tyskerfjendtlige danskere,
heriblandt boghandler Zahlertz,
gårdejer Søren Pedersen og Dr.
Aage Gullestrup, der gav ham mad
og husly under hans rejse fra Jylland til det neutrale Sverige.
Han var tilbage i England den
7. maj 1944, mens resten af det
En del af vraget
overlevende mandskab blev sendt
i Stalag Luft-lejre, hvorfra de alle blev befriet i april 1945. Stalag Luft var
lejre specielt til krigsfanger fra de allieredes flystyrker.

Flyet

Bombeflyet Avro Lancaster var et fire-motoret britisk fly, der fra 1942 indgik i kampen under 2. Verdenskrig på de allieredes side.
Lancaster var resultatet af en opgradering af Manchester flyet fra
1941, da dennes motor viste sig at
have fejl.
Under krigen blev 7.377 Lancaster
bombefly produceret, og ND675
havde kaldenavnet ”Sweety Pie”.

En del af vraget
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Mindestenen

En mindesten for flystyrtet blev rejst den 5. maj 2008 af Filskov Lokalhistorisk Arkiv med hjælp fra en række sponsorer. Ved stenen er i 2018 rejst
en skulptur, der forestiller et fly over egesveller. Kunstværket skal bringe
flystyrtet og bombeflyenes skygger over Danmark til live, og minde os om
de ofre, besætningen gjorde i 1944 for Danmarks senere befrielse.
Sponsorer: Junge Byg v/Claus og Anne Junge (Filskov), Billund Kommune, Den Jyske Sparekasse, Vognmand Bent Knudsen (Filskov), Sydbank,
Grindsted Turistforening, Brogård Mink (Filskov), Bakkeregn v. Leif Nielsen
(Filskov), Stephen Grieves (Filskov), Tage Nielsen (Filskov), Landdistrikternes aktivitetsgruppe i Billund Kommune.

Mindestenen og egesvellerne
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Find vej til mindestenen
Adresse: tæt på Vildkjærvej 4, 7200 Grindsted
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Mindetavle i Filskov Kirke
Danskere i krig for andre lande

Knap 1.000 danske statsborgere var i krig for de allierede lande under 2.
Verdenskrig, hvoraf størstedelen gjorde tjeneste i den britiske hær. Herudover gjorde danskere tjeneste i henholdsvis de norske, franske, canadiske
og amerikanske hære.
100 af disse danskere var kvinder og to tredjedele af de 1.000 var allerede
udenlands, da besættelsen fandt sted i 1940, mens resten forlod Danmark
under besættelsen for at melde sig ind i en udenlandsk hær.

Svend Immanuel Moustgaard

En af de danske statsborgere, der kæmpede for de allierede lande, var
Svend Immanuel Moustgaard, som blev født i 1901 i Filskov Sogn.
Han boede som barn på Moustgaarden i Filskov, hvor han deltog i det daglige arbejde og gik i skole. Efter endt eksamen på Grindsted Kost- og Realskole flyttede han til Århus og blev uddannet indenfor kontorfaget. Det
var også i Århus, Svend aftjente sin værnepligt
i 1923, hvorefter han valgte at prøve lykken i
Canada i 1926.
Svend havde det svært i Canada og kunne ikke
tjene de penge, han havde håbet. Familien hørte sidste gang fra Svend i 1927 i et brev, hvor
det fremgik, at arbejdet ikke gik som planlagt på
grund af vejret.
Militære papirer viser, at Svend i 1943 arbejdede
som smed i Montreal, inden han meldte sig som
frivillig allieret soldat i juni 1943.

Portræt af Svend Immanuel
Moustgaard
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Svend måtte lyve sig tre år yngre, da han meldte
sig som soldat, da han ellers ikke kunne få lov at
deltage i kamp.

Han meldte sig til regimentet The Black Watch
og efter endt militærtræning, blev han sendt til
England den 4. januar 1944.
Svend ankom til Normandiet en måned efter
D-dag, den 6. juli 1944. Under en måned senere, den 25. juli 1944, meldtes han dræbt. Svend
blev dræbt i kamp, da han deltog i et slag ved
Verriéres Ridge, hvor kun 15 soldater fra The
Black Watch overlevede.

Mindeplade

Svend blev begravet nær stedet, hvor han var
faldet. Han ligger derfor begravet på Bretteville-Sur-Laize Canadian War Cemetery, selvom
familien forsøgte at få ham hjem til Danmark.
Svends originale grav

Svend var ved sin død stadig dansk statsborger, men en flytning blev afvist. Derfor ønskede borgere i Filskov og omegn samt soldaterforeningen
Forsvarsbrødrene i Sønder Omme og omegn, at en
mindeplade for Svend blev opsat i hans fødesogn. Man løftede sløret for
pladen i 1947.
Det vides ikke, hvorfor der på mindepladen står den 24. juli, da Svend blev
meldt dræbt den 25. juli.

Mindetavlen
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Svend mindes i 2019 ved Filskov Kirke

Svend mindes i 2019 ved Filskov Kirke
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Find vej til Filskov Kirke
Adresse: Omme Landevej 5, 7200 Grindsted
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Mindesten for nedstyrtet RAF-fly på
Brunbjergvej 58
SOE

SOE står for Special Operations Executive og var en organisation, der blev
skabt i 1940 under det nyoprettede Ministry of Economic Warfare (Ministerium for Økonomisk Krigsførelse) i England.
SOE havde til opgave at sprede engelsk propaganda i de besatte lande
samt at iværksætte sabotage, hvormed samarbejde med modstandsfolk
i landene var yderst vigtigt. SOE er i dag især kendetegnet ved ”faldskærmsfolk” – engelske agenter, der sprang ud for at infiltrere de besatte
lande og opildne til modstand mod den tyske værnemagt.

Wellington iii bk368 styrter ned

Den 9. marts 1943 var det engelske bombefly Wellington III BK368 fra
Royal Air Force på vej mod Nordtyskland med miner, da det blev beskudt
ved Esbjerg. Flyet fortsatte mod nordøst, men styrtede ned nær Filskov. To
af de fem besætningsmedlemmer nåede ikke af flyet og blev fundet døde
ved vraget. De resterende tre var nået af flyet, men lå for lavt til at deres
faldskærme kunne nå at åbne sig ordentligt.

Vraget
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To overlevede ikke faldet, mens én, James Sandiland, blev fundet hårdt
kvæstet og ført på hospitalet, hvorefter den tyske værnemagt sendte ham
i en Stalag Luft lejr.
Stalag Luft lejrene var specielt indrettet til krigsfanger, og Sandiland nåede at blive sendt rundt til flere forskellige Stalag lejre, før han i april 1945
blev befriet. Stalag er en forkortelse for Stammlager, og kommer af ordet
Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager – på dansk krigsfangemandskabslejr.

Vragdele

Flyet

Vickers Wellington bombeflyet blev skabt i 1930’erne og var et fly med to
motorer. Flyet blev især brugt i de første år af 2. Verdenskrig til natflyvninger, men blev i løbet af 1943 afløst af bombeflyet Avro Lancaster.
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Mindestenen

Stenen på Brunbjergvej 58 blev rejst samtidig med mindestenen ved Vildkærvej 4 den 5. maj 2008, begge nær Filskov. Stenen blev rejst af Filskov
Lokalhistorisk Arkiv med hjælp fra en række sponsorer.
Sponsorer: Junge Byg v/ Claus og Anne Junge, Billund Kommune, Den Jyske
Sparekasse, Vognmand Bent Knudsen (Filskov), Sydbank, Grindsted Turistforening, Brogård Mink (Filskov).

Mindestenen

Vragdele fragtes med lastbil
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Find vej til mindestenen
Adresse: tæt på Brunbjergvej 58, 7200 Grindsted
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Mindesten for nedstyrtet RAF-fly på
Koldingvej 4
De allierede

De allierede er betegnelsen for de magter, der gik sammen i krigen mod
Tyskland. Da Tyskland i 1939 invaderede Polen, erklærede Frankrig og
Storbritannien krig mod Tyskland.
Danmark blev ikke regnet for allieret, men på grund af flådens og modstandsbevægelsens arbejde, ville de vestlige allierede gerne have Danmark med i alliancen efter krigen, på trods af at Sovjetunionen ikke så Danmark som allieret. De vigtigste allierede lande var Storbritannien, USA og
Sovjetunionen.

Stirling iv lk567 styrter ned

Natten til den 27. april 1945 fik besætningen på Stirling IV LK567 fra den
engelske Royal Air Force besked om, at det planlagte nedkastningssted
ved Holsteinshus var blevet rykket. Da de danske modstandsfolk på stedet
ikke havde fået samme besked, fløj flyet forgæves til det nye nedkastningssted ved Faaborg.
Da flyet ikke fik noget signal, vendte det tilbage mod England. LK567 fløj
nu lavt over Jylland og blev beskudt ved Vandel, så der udbrød brand ombord på flyet. Mandskabet forsøgte at slukke branden, men måtte opgive
og i stedet forberede sig på en nødlanding.

Vragdel af vinge
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Flugten fra vraget

Alle seks besætningsmedlemmer
overlevede, men måtte flygte fra stedet for at undslippe den tyske værnemagt. Tre mand, Ted Dax, Tommy
Jones og Frank Fuller, kravlede ud af
flyets forreste luge og kaldte forgæves på resten af mandskabet.
Vragdele
Da de ikke fik svar, flygtede de fra
stedet.
Det lykkedes dem ved hjælp af modstandsfolk og andre danskere at holde
sig skjult for tyskerne frem til Danmarks befrielse og krigens slutning.
De resterende tre besætningsmedlemmer, Eddie Tate, Ron Day og John
Ayers, kravlede ud af flyets agterluge, men da Ayers var hårdt såret,
blev han båret et stykke væk fra
flyet, inden hans to kollegaer skyndte sig videre. Day og Tate mødte
en mand, der først forsøgte at købe
cigaretter af dem, men hurtigt forMand på flyvraget
stod deres ophav og tog dem med til
modstandsmanden Dr. Clausen i Vorbasse. Da lægen selv var under opsyn
af tyskerne, sendte han dem i stedet til et par, der husede dem frem til
Danmarks befrielse.

Begravelsen efter befrielsen

Efter befrielsen blev de fem flygtende flyvere genforenet og fandt da ud
af, at den sidste af flyets besætningsmedlemmer, John Ayers, var død tre
dage efter nødlandingen. Han var i første omgang blevet begravet med 24
tyskere, men blev gravet op i slutningen af maj for at få en kristen begravelse den 31. maj. Seks danske modstandsmænd bar Ayers’ kiste, og flere
danskere var mødt op til begravelsen. I dag ligger Ayers grav stadig i Fredericia.
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Mindestenen

På dagen den 27. april i 1995, 50 år efter LK567 styrtede, blev mindesmærket for besætningen rejst tæt på ulykkesstedet. Stenen blev rejst på
initiativ af Lokalhistorisk Forening i Grene Sogn, og det var to af flyets
besætningsmedlemmer, der fik æren af at afsløre mindestenen.
Ti år efter på samme dag i 2005 blev en skulptur tilføjet af Stirling IV
LK567s propel, der hviler på en trefod.

Mindestenen med den originale propel fra flyet
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Find vej til mindestenen
Adresse: tæt ved Koldingvej 4, 7190 Billund (rasteplads)
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Mindeplade for befrielsen i Vorbasse
Befrielsen i Danmark

Danmark blev befriet den 4. maj 1945, hvor danskerne kunne høre befrielsesbudskabet i radioen, oplæst af Grindsted-drengen, Johannes G.
Sørensen: De tyske styrker havde kapituleret. Budskabet udløste et væld
af jublende folk i gaderne og lys i vinduerne for at fejre mørklægningens
slutning.
Klokken 23 bragte Statsradiofonien sin første ucensurerede udsendelse,
og i samme udsendelse blev befrielsesregeringen annonceret. Om morgenen den 5. maj, da besættelsen officielt var slut, markeredes befrielsen af
samtlige landets kirker med en times klokkeringning.

Befrielsen i Grindsted-området

Den 5. maj 1945 var der også fest i gaderne i Grindsted, og folk strømmede til torvet. Der blev holdt taler, og mens borgerne i Grindsted delte glæden over krigens slutning med hinanden, blev der pludselig råbt, at en tysker havde skudt en dansker. Folk strømmede til gerningsstedet ved siden
af Grand Hotel for at se hvad der var sket. Den unge mand Børge Larsen,
var blevet skudt i underlivet af en tysk kvinde, og blev hurtigt sendt med
en ambulance væk fra stedet. Han slap fra episoden med livet i behold, og
det viste sig at have været et uheld.

Folk på torvet i Grindsted
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Sammenstød mellem H.P. Christensen og tyske soldater

På et billede, der er taget uden for Grand Hotel efter befrielsen ses et sammenstød mellem modstandsbevægelsen i Grindsted og nogle tyske soldater. Disse sammenstød mellem danskere og tyskere kom i kølvandet på
befrielsen. Kort efter befrielsen vendte de tyske soldater dog hjemad, og
borgere fra Grindsted bød englænderne hjerteligt velkommen til Danmark.
I midten af maj vendte de overlevende koncentrationslejrfanger fra Grindsted hjem og blev modtaget i blomstersmykkede biler af store skarer af
borgere, der viftede med dannebrog. En glæde over befrielsen og de overlevendes hjemsendelse var blandet med en
sorg over de tabte liv, krigen
havde kostet.

En engelsk soldat giver en autograf

Modstandsmanden Herluf Willer fra Grindsted har beskrevet
befrielsen således:
”Hvor var det lykkelige dage,
da vi igen kunne vende hjem
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til et frit Grindsted… Senere da de Grindstedborgere, der havde været i lejrene i Tyskland, kom hjem, ja det var dage, som næsten ikke kan forklares.
Desværre var der også sorg i en del hjem over de, der var døde.”
Evy Andersen, der var en ung pige i 1945 i Grindsted, har beskrevet befrielsen således:
”Vi gik i samlet flok og så at de voksne var blevet fuldstændig skøre. Vi
mødte en lastvogn med råbende frihedskæmpere og vi så Emilie stå klemt
op ad en mur ved købmand Nielsens butik, mens æggene regnede ned fra
hendes skaldede hoved. Man havde klippet håret af hende.”
Eigil Leon Hansen, der var barn i 1945 i Grindsted, har beskrevet befrielsen
således:
”Jeg kan huske at byen var i oprør, fordi at nu var krigen slut. Alle fik flag
op, mørklægningsgardiner blev pillet ned i en grov fart og der kom lys i
alle vinduer.”

Mindepladen

Mindepladen i Vorbasse er lagt af
Grundejerforeningen i Vorbasse ved
markeringen af 50-året for befrielsen
i 1995. På stedet stod i forvejen en
skulptur af en litauisk skulptør hos
Gudnason og Søn Granitstenshuggeri
i Give, der blev sat på stedet i 1992.
På pladen er inskriptionen:
1945 – 4. maj – 1995.

Mindepladen
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Find vej til mindesmærket
Adresse: Tæt på Skjoldbjergvej 1, 6623 Vorbasse
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Guide til krigsmindesmærker i Billund
Kommune er udkommet som app
Du kan downloade museets krigsmindeguide som app.
Guiden findes i appen Useeum, som
kan downloades ganske gratis både i
App Store og Google Play Butik.

Appen indeholder også en række
andre danske og udenlandske museers bidrag i form af spil til børn,
genstandsforklaring, film og meget
mere.
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I appen findes alle de tekster, der kan
læses her i den fysiske folder.
Der findes desuden et antal billeder til
hvert mindesmærke, som ikke er med i
folderen.
I appen finder du også et digitalt kort,
hvor de 13 mindesmærker er blevet lagt
ind, så man nemt kan finde dem selv og
se nærmere på dem. Til hvert af de 13
mindesmærker er der en introduktionsfilm, hvor museumsfagligt personale
fortæller om det pågældende mindesmærke.

Ved download af appen får du dermed
adgang til flere billeder, digitale kort og
film, som folderen ikke kan tilbyde.
Appen fungerer også som et godt
redskab til undervisning i lokalhistorien,
besættelsen og den sammenhæng, der
er mellem den lokale, nationale og
internationale historie fra 2. Verdenskrig.
Vi håber, at app-formen giver anledning
til en endnu større interesse i
vores spændende, fælles lokalhistorie.
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