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Formål: 

Eleverne arbejder i særudstillingen med kilder, der 

belyser Esbjergs, Ribes og Brammings modstands-

historie. 

Det gør dem i stand til at kunne vurdere løsnings-

forslag på historiske problemstillinger, samt kilde-

kritisk at analysere historiske spor, medier og ud-

tryksformer. 

Til dette arbejde har vi udviklet et værktøj, der hjæl-

per eleverne i deres kildearbejde. 

 

Se bilaget 6 kritiske spørgsmål.  
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Modstand 
Esbjerg Ribe Bramming 

1940-45 
 
Hvem var modstandsfolkene under besættelsen     

– hvor kom de fra, hvad ville de, og hvad angreb 

de?  

 

Udstillingen fortæller om modstand og sabotage i 

Sydvestjylland fra den spæde start med drenge-

grupper og kommunister over Danmarks første 

bystrejke i Esbjerg august 1943 til jernbane-

sabotager og likvideringer i krigens slutfase. 

 

Udstillingen bygger på Historisk Samling fra       

Besættelsestidens omfattende materiale om og 

nye forskning i emnet. 

 

Udstillingen er den første, som favner hele        

kommunens modstandshistorie.  

HSB ESBJERG MUSEUM 

 

 
 

Før besøget 
 
Vi foreslår, at man på skolen arbejder med          

perioden 1940-45 og tillægger nationale,           

regionale og  lokale perspektiver på 2. verdenskrig. 

 

I den forbindelse vil det også være hensigtsmæs-

sigt at arbejde med ideologier, specielt kommunis-

men, socialismen og nazismen. Her kan man   

eventuelt arbejde sammen med samfundsfag. 

 

Inden besøget på Esbjerg Museum er det en god 

idé at arbejde med  kildearbejde, så eleverne er 

klædt på til at arbejde med de kilder, der findes i 

særudstillingen. 

 

Eleverne kan med fordel benytte hjemmesiden 

www.illegalpresse.dk, hvor der findes mange      

forskellige kildegenrer.  

http://www.illegalpresse.dk


 
 
 

Under besøget 
 
Under besøget skal eleverne arbejde med kilder i 

særudstillingen. 

 

Som inspiration er der udvalgt fire nedslag, som 

man kan tage udgangspunkt i. 

 

1. Sydvestjyllands røde modstandspionerer 

2. Hønsehuset 

3. Undergrundspressen og holdningskampen  

4. Modstand på falderebet – sprængning af 

Højskolehjemmet 

 

I udstillingen støder eleverne på mange forskellige 

former for kilder, såsom en radiotale af statsmini-

ster Vilhelm Buhl, originale eksemplarer af illegale 

blade, illegale digte og avisudklip. 

 

Herudover er der overalt i udstillingen citater fra 

originale kilder fra f.eks. samtaler, erindringer og 

breve. 

Eleverne skal sammenholde kilder, citater og     

udstillingstekster. På den måde får eleverne en 

baggrundsviden og et indblik i 2. verdenskrigs   

mikro- og makrohistorie. 

 

Husk at bruge bilaget 

6 kritiske spørgsmål i arbejdet. 

HSB ESBJERG MUSEUM 

 
 
 

Praktisk information 
 

Der er WiFi på museet, så eleverne kan medbrin-

ge deres computer. Brug EKskole, som kan      

tilgåes via UNI-login eller EKhotspot, der kan  

tilgåes via en kode, som sendes pr. sms, når man 

ønsker at logge på. 

 

Medbring gerne kamera eller mobiler til optagel-

se af lyd og billeder. 

 

Print bilaget 6 kritiske spørgsmål og andet      

nødvendigt materiale inden besøget. 

 

Åbningstider og priser m.m. kan findes på        

museets hjemmeside www.esbjergmuseum.dk 

http://www.esbjergmuseum.dk


 
 

Efter besøget 
Eleverne skal nu omsætte deres kildearbejde til 

et kreativt produkt, der skal fremlægges for klassen. 

Har eleverne brug for mere materiale, end det de har fået i udstillingen, 

kan de igen besøge www.illegalpresse.dk  

 

Forslag til produkter: 
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Lav en planche, der viser, hvordan de 6 kritiske     

spørgsmål  er blevet brugt i kildearbejdet. 

 

Vær selv eksperten og hold et foredrag ved brug 

af powerpoint- eller prezipræsentation, hvor I 

viser, hvordan særudstillingen gør brug af kilder. 

 

Optag en TV-udsendelse, der med lydeffekter, pausebil-

leder mm. præsenterer et forløb, hvor nogle kilder siger 

det ene, andre kilder siger det andet, og hvori der opbyg-

ges en spændingskurve. Til sidst afsløres, hvad der reelt 

skete ved f.eks. sprængning af Højskolehjemmet. 

 

Skriv din egen kilde, hvor 

din holdning tydeligt  

skinner igennem. 

Afsenderen kunne f.eks. 

være en kommunistisk 

satiretegner, en brevskri-

vende nazist, der fortæller 

om situationen i Esbjerg, 

en journalist, der under 

censur skriver en avis-

artikel i en lokalavis eller 

en socialistisk digter. 

 

Radioudsendelse om en bestemt begivenhed med en bestemt afsender. F.eks. propaganda fra nazisterne eller en  

udtalelse fra en kommunist. Radioudsendelsen kan være fra samtiden, eller eleverne kan vælge at se tilbage på en 

bestemt begivenhed med kritiske briller på. 

 

Interview med en historiker, der ser tilbage på 

perioden. F.eks. hvordan ideologier kommer til 

udtryk i kilder. 

http://www.illegalpresse.dk

