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Ud med 

historien!
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 Ud med historien!

Over alt i landet findes monumenter, statuer, byster og andre former for
historiske mindesmærker, men… Kunne disse ikke trænge til en mere nutidig
fremstilling, og kan monumenter blive for gamle? Nedenfor ses et monument fra
tiden efter 2. verdenskrig til minde om tre modstandsfolk, der mistede livet, men
skal det fornyes eller måske ligefrem fjernes?

Mindestenen for de tre dræbte
frihedskæmpere står udenfor
den lille nordjyske by Lendum. 

Foto: Lars A. Haakonsen

I Lendum fandtes under 2. verdenskrig en
modstandsgruppe. Denne gruppes opgave var
fx. at indsamle og viderefordele våben og
sprængstoffer, som blev nedkastet af engelske
flyvere i ly af natten. Den 29. april 1945
indsamlede gruppen en stor mængde våben,
som bl.a. skulle videreformidles til en
modstandsgruppe i Frederikshavn.  

Den 1. maj 1945 begav de tre unge
modstandsfolk, Knud Thomsen, Oluf Pedersen
og Robert Mellerup Jensen sig på cykel afsted
fra landsbyen til Frederikshavn med forskellige
håndvåben i sække på bagagebærerne. De
nåede, desværre, ikke langt, før de blev stoppet
af en tysk patrulje, som tilfældigt kom forbi. Der
opstod skyderi, og Knud Thomsen døde på
stedet. De to andre blev såret og døde senere i
tysk fangenskab, blot få timer inden befrielsen.
Der blev derefter rejst en mindesten på stedet
for ildkampen, der kostede de unge mænd livet. 

Opgave: Hva’ nu hvis? 

Du arbejder som kunstner og er blevet kontaktet af Lendum
Borgerforening. De vil gerne til 80 års dagen for befrielsen i 1945 have et
nyt mindesmærke. Hvordan skal det se ud? Tegn og/eller beskriv din skitse
af det kommende monument, så det kan stå færdigt i 2025. 

Historien bag mindestenen
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Rundt om i landet står i tusindvis af mindesten og statuer. Men … kan disse blive
for gamle?

Mindesten for Genforeningen af Sønderjylland.
Rejst i 1920 og har dermed stået i mere end 100
år i Bjergby, nord for Hjørring. 

Foto: Lars A. Haakonsen

Den store Jellingsten rejst omkring år 960-985
og har dermed stået i mere end 1000 år. 

Foto: Lars A. Haakonsen

Kan mindesten og statuer blive for gamle? Skriv din mening her:

Gå på jagt i nærområdet omkring skolen. Er der monumenter/mindesten? 

Undersøg, hvornår disse er lavet – og hvad synes du, der skal ske med dem? 
Skal de fornyes, beholdes eller fjernes? 

Undersøg også, om man I andre lande har fjernet forskellige statuer? 
Du kan fx søge på youtube efter General Lee statue.
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 Min by i 1954 

Det kunne være fedt at have en tidsmaskine! Den er ikke opfundet endnu, så
hvordan kommer vi tilbage til 1954 og ser din by? Det kan du med din
mobiltelefon! Tag din mobil med på opdagelse.

Du skal besøge mindst fire forskellige steder i
din by. Start med at gætte i skemaet nedenfor. 

Herefter kan du nu gå rundt i din by og med
egne øjne se, hvordan byen har ændret sig.

Du skal finde kirken, et indkøbssted, skolen og
et valgfrit 4. sted. Se om disse også fandtes i
1954, men gæt først. Brug skemaet nedenfor.  

Du skal downloade app’en
”Krak” (ellers kan du bruge
map.krak.dk). Vigtigt er det, at
du får slået det filter til, så du ser
det historiske kort fra 1954. 

http://map.krak.dk/

