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”FAR – HVAD ER FRED? ” – FORTÆLLINGER FRA BEFRIELSEN
EN DIGITAL UDSTILLING OG UNDERVISNINGSPLATFORM OM DANMARKS BEFRIELSE

Af Ditte Svane og Rasmus Welling, Museerne i Fredericia

De fleste, som kan huske da Kennedy blev 
skudt, da Berlinmuren faldt eller 11. sep-
tember-angrebene, kan fortælle præcis 
hvor de var eller hvad de lavede, da disse 
historiske begivenheder fandt sted. I den-
ne række af hændelser er Danmarks be-
frielse 4. og 5. maj 1945 en vigtig brik i 
den fælles Danmarkshistorie. Fortællin-
gerne herom er i dag i fare for at forsvin-
de ud af den fælles erindring, hvis de ikke 
bliver givet videre og gemt til eftertiden. 

I anledning af 70-året for Danmarks Befriel-
se har Museerne i Fredericia derfor lavet en 
digital udstilling med øjenvidneberetninger 
fra dagene omkring 4.-5. maj i særdeleshed 
og fra besættelsestiden i almindelighed.

Interviews med krigsbørn
Krigsårene og Befrielsen er blevet behand-
let og beskrevet et utal af gange, både af folk, 
der var direkte involveret i begivenheder-
ne og af eftertiden. Den nye og anderledes 
vinkel i dette projekt er, at de interviewede 
øjenvidner var børn og unge under Besæt-
telsen. De oplevede krigsårene som en del 
af deres barndom og kan fortælle både om 
hverdagen under krigen og specifikke be-
givenheder, som har prentet sig ind i deres 
erindring. Børnenes oplevelser er ikke tidli-
gere blevet fremstillet, men her får vi fortæl-
lingen om Besættelsen set med deres øjne.

Skoletjenesten på Museerne i Frederi-
cia kastede sig ud i projektet uden på 
forhånd at have planlagt, hvor man-
ge beretninger, man skulle indsamle, 
og hvem vi skulle tage fat i. Heller ikke 

produktet stod fra starten klart, men 

projektet blev drevet af et ønske om 
at komme i gang hurtigst muligt og så 
lade tiden vise, hvad der kom ud af det.

Vi begyndte således på et meget usikkert 
grundlag. Kunne vi finde nogen, der ville 
interviewes om emnet? Og kunne de over-
hovedet huske noget specifikt fra krigen? 
Og ville det i så fald være relevant nok? 
Det viste sig dog, at mange af de intervie-
wede havde meget levende erindringer fra 
krigsårene, både fra specifikke begivenhe-
der og fra hverdagen under Besættelsen.

Udvælgelse
Det stod hurtigt klart, at en fysisk udstil-
ling baseret på øjenvidneberetninger og 
billeder ville blive meget teksttung og ikke 
særlig publikumsvenlig. Tidligt i forløbet 
blev det derfor besluttet at lade de optagede 
interviews danne grundlag for udstillingen. 
At høre beretningerne fortalt af den, der 
har oplevet dem, kan desuden være med til 
at gøre historien mere levende, og menne-
sket bag fortællingen bliver meget nærvæ-
rende. Samtidig besluttede vi, at projektets 
produkt kun skulle figurere på internettet. 
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Det blev til en digital udstilling i form 
af to digitale platforme; en hjemmesi-
dedel og en byvandring i Museernes 
app. Formen for projektet blev såle-
des afgjort af det indsamlede materiale.

Materialet til udstillingen kommer fra 
interviews med 14 øjenvidner i alderen 
75-89 år, som alle er vokset op i den nu-
værende Fredericia Kommune. Den geo-
grafiske spredning fordeler sig nogenlunde 
ligeligt mellem fæstningsbørn, oplands-
børn og børn fra landet. Øjenvidnerne er 
først og fremmest blevet udspurgt om de-
res oplevelser omkring 4. maj 1945, men 
derefter også om, hvad de ellers oplevede 
og kunne huske fra besættelsestiden. Der 
er foretaget et stort kurateringsarbejde i 
udvælgelsen af de væsentligste fortællin-
ger fra samtalerne. Det stod hurtigt klart, 
at de mest interessante beretninger faldt 
inden for de samme temaer, idet mange 
kunne huske for eksempel frihedskæm-
perne, tyskerpigerne og flygtningene.

Digitale platforme
På hjemmesiden www.fredericiahistorie.
dk ligger således et ganske omfattende ma-
teriale med to forskellige indgangsvinkler. 
Alle befrielsesberetningerne ligger tilgæn-
gelige som lydfiler, man kan få adgang til 
via et kort, der viser hvor øjenvidnet bo-
ede eller befandt sig på befrielsesaftenen. 
En parallel hovedside viser en liste over 
temaer, der har relation til Befrielsen og 
Besættelsen. Under hvert tema findes en 
tekst om emnet samt 3-6 korte lydfiler 
med understøttende øjenvidneberetninger.

For at gøre beretningerne mere nærvæ-
rende, er der blevet udvalgt et antal beret-
ninger, som knytter sig til bestemte steder 
i Fredericia. Disse beretninger er blevet sat 

sammen til en byvandring i appen ”Muse-
erne i Fredericia”, som kan downloades til 
apple- og android-enheder. Man kan der-
med tage sin smartphone eller tablet med 
ud i byen og høre øjenvidneberetninger på 
de steder, hvor begivenhederne er foregået, 
f.eks. en stikkerlikvidering, sabotage og sky-
deri på åben gade. I appen ligger desuden 
billeder af de fleste af stederne, som de så 
ud på det tidspunkt, beretningerne foregår. 
Byvandringen er dog uafhængig af ens 
egen placering, hvilket vil sige, at man 
ikke behøver befinde sig på et specifikt 
sted for at kunne benytte appen. Dette er 
væsentligt, så skoleelever kan bruge ap-
pen fra klasseværelset, og gangbesværede 
Fredericia-borgere kan opleve de steds-
bestemte beretninger hjemme fra stuen.

De digitale platforme er udarbejdet specielt 
til dette projekt, men vil kunne bruges et 
hvilket som helst sted, hvor øjenvidneberet-
ninger benyttes til at belyse et givent emne.
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Undervisningsmateriale og -tilbud
Målgruppen for udstillingen har fra star-
ten været skoleelever og deres lærere samt 
enhver med en interesse for emnet el-
ler for Fredericias historie. Til brug for 
lærere i historie, samfundsfag og dansk 
på mellemtrinnet og i overbygningen er 
der således lavet et omfattende under-
visningsmateriale til både befrielsesde-
len og temadelen. Undervisningsmateri-
alet tager udgangspunkt i beretningerne 
og temaerne, men trækker paralleller til 
nutiden og skoleelevernes egen hverdag.

I forbindelse med lanceringen af udstil-
lingen er der desuden blevet udbudt en 
række byvandringer til skolerne, lige-
som der er fremstillet et GPS-løb. En-
delig har skoletjenesten også reserveret 
en række ekstra datos til forløbet ”Pres-
sefrihed, luftangreb og modstands-
kamp”. Se artikel andetsteds i bladet.

Udstillingen og undervisningsmateria-
let kan ses på www.fredericiahistorie.dk


