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Hedensted

ger i krigens skygge
der havde stukket overlæ-
gerne. Jeg så det hele, det 
var ikke særlig rart. 

Da liget kom på hospita-
let, var der ingen af persona-
let, som ville bære kisten, 
fordi han var stikker. Så til 
sidst fik de nogen til at smi-
de ham ind bag i en postbil. 
Det gik hårdt for sig den-
gang.

Befrielse og glædesrus
På befrielsesaftenen var jeg 
ude at gå en tur kl. 19 inden 
spærretid. Pludselig kunne 
jeg høre en radio gennem et 
åbent vindue. Det var be-
stemt ikke normalt. 

Så hørte jeg frihedsbud-
skabet, men jeg troede ikke 
på det. De sagde det et par 
gange mere, og så løb jeg så 
hurtigt, jeg kunne, ned på 
strøget i Vejle. 

Det tog mig 10 minutter, 
og på det tidspunkt var der 
allerede sort af mennesker. 
Vi grinede, dansede, råbte 
og græd. Det var fuldstæn-
dig euforisk.

Kjole af frakkefor
Da krigen sluttede, var jeg 19 
år, og jeg vil nok sige, at jeg 
var blevet mere moden. 
Man havde jo set meget. 
Men de første mange år 
tænkte vi egentlig ikke så 
meget på krigen, vi skulle jo 
videre.

I dag tænker jeg mest på 
krigen, når jeg ser på alle de 
pæne ting, som folk smider 
ud. Der sidder rationerin-
gen stadig dybt i mig; det er 
svært for mig at smide ting 
væk.

For selvom krigen var for-
bi, forsatte rationeringen i 

lang tid. Mine forældre holdt 
sølvbryllup i 1945, og vi hav-
de intet at tage på. Min sø-
ster fik syet en kjole af silke-
foret fra en frakke. Hun så 
farlig ud. Men det gjorde vi 
allesammen, vi gik rundt i 
omsyede dynebetræk, lag-
ner, alt. 

Jeg siger altid, at dengang 
var der ikke genbrug, for vi 
brugte alt, til det faldt fra 
hinanden. Mine børn har 
svært ved at tro på, at det 
var sådan, for dem lyder det 
så urealistisk. 

De har 10 kjoler hver, jeg 
havde kun to dengang. I dag 
gemmer jeg stadig tøj, selv-
om det er 30 år gammelt. 
Sådan vil det nok være, ind-
til jeg dør.

  un     om de fem år, som hun husker dem
Oda Lak

 n I anledning af 71-års dagen 
for Den anden Verdenskrigs  
afslutning, har avisen talt med 
Oda Lak om, hvordan hun  
husker besættelsestiden.

 n Oda Lak blev født 1. januar 
1926 og oplevede som  
teenager Den anden Verdens-
krig og tyskernes besættelse. 
Hun tjente blandt andet i Give, 
Jelling og Daugaard. Hun er  
netop fyldt 90 år.

 n Efter krigens afslutning blev 
hun gift og fik fire børn. Hun  
forstatte dog med at arbejde 
som rengøringskone, for som 
hun siger: ”Pengene kommer jo 
ikke af sig selv.”

 n I dag har hun desuden ni  
børnebørn og ni oldebørn.

 n Oda Lak har boet i et lille hus  
i Tørring de seneste 30 år.
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”Jeg kan tydeligt  
huske den dag, de  
tyske flyvere kom,  
den 9. april 1940. ”

Oda Lak

Udviklerevent 
satte fokus på  
ny teknologi  
og høj med  
farverig fortid

Af Lizette Fogh
lifpe@hsfo.dk

GLud - Landskabet på Dys-
bjerg-højen ved Horsens 
Fjord var i sidste uge om-
drejningspunkt for et udvik-
lerevent. Her skulle 30 loka-
le finde på ideer, der kunne 
bidrage til en anderledes 
museumsoplevelse. 

Dagen startede med, at de 
30 deltagere besøgte Dys-
bjerg for at se højen, der er 
forbundet med mange folke-
sagn og naturen omkring.

Herefter foregik hele da-
gen og aftenen i de rustikke 
Karl Dung-lokaler i Heden-
sted, hvor de 30 engagerede 
deltagere fik lov til at kaste 
sig over opgaven med at 
gentænke historiefortællin-
gen om Dysbjerg ved Hor-
sens Fjord. 

Det bød på en masse ide-
er, som kan blive én af de 
ting, der kommer til at stå 
ved Dysbjerg i 2017. 

Digital Dysbjerg
Kravene til ideerne var, at 
der skulle bruges teknologi 
og digitale virkemidler og 
samtidig arbejdes med re-
spekt for naturen og omgi-
velserne. 

I løbet af dagen blev der 
arbejdet intenst i de fem 
grupper, som var sammen-
sat på tværs af erfaringer og 
kompetencer. 

En gruppe har skabt en 
rute gennem Dysbjerg, hvor 
skjult sensoraktiveret lys, 
projektion og lyd sætter fo-
kus på detaljer i naturen, hi-
storien og stedets ånd.  

En anden gruppe foreslår 

en sneglehusformet gen-
nemsigtig skærmkonstrukti-
on, man kan træde ind i og 
se landskabets forandring 
fra istiden og frem til i dag 
og til sidst en interaktiv skat-
tejagt for børn og barnlige 
sjæle.

- Dagen har været mere 
positiv, end jeg forventede, 
og det har været interessant 
at arbejde sammen på tværs 
af faglighed og generation, 
for der kommer nogle helt 
forskellige indgangsvinkler, 
når unge studerende skal 
samarbejde med folk som 
mig, der har mange års erfa-
ring, siger arkitekt Frederick 

Rickmann fra Thinking Ur-
ban, en af de 30 deltagere. 

Lokalt engagement
MMEx skal i samarbejde 
med Glud Museum kigge på 
de ideer, der i løbet af dagen 
er blevet udviklet, og deref-
ter skal der søges penge til 
det endelige projekt, der 
skal stå klar i 2017.

- Vi håber selvfølgelig, at 
der er en stærk, lokal opbak-
ning til et lokalt udviklings-
projekt, og håbet er at kun-
ne søge midler i lokalsam-
fundets fonde og virksom-
heder, siger Mette Kanstrup, 
der er leder i MMEx.

Tættere på et 
digitalt dysbjerg

FOLkene baG
 n MMEx står bag projektet Rethink Museums, der handler om at 

finde nye måder at fortælle på.
 n Projektet Rethink Museums er udviklet i tæt samarbejde med 

Region Midtjylland og CAVI - Center for Advanced Visualization and 
Interaction ved Aarhus Universitet

 n Projektet er en del af Kulturhovedstadsåret Aarhus 2017
 n Basisbevillingen stammer derfor fra Aarhus 2017
 n Projektet på Dysbjerg kaldes ”Stedes Ånd”. Tanken er, at  

oplevelserne skal ske på stedet og være det, man kalder  
stedspecifik historie-fortælling.

dysbjerG
 n Dysbjerg er beliggende ud til Horsens Tjord, tæt ved Borre Knob.
 n Toppen af Dysbjerg er otte meter over havet.
 n Dysbjerg er forbundet med mange gamle, lokale sagn såsom 

kællingen fra Gyllingnæs, der siges at have skabt højen af tabte sten 
og grus fra sit forklæde.

 n Sagnene er ifølge Dansk Folkemindesamling meget gamle, fordi 
de er fra en tid, da mennesker ikke var bange for de underjordiske 
væsner.

 n Glud Museums grundlægger, Søren Knudsen, har skrevet en vise 
om Dysbjerg, hvor han som barn ledte efter spor af fortiden på  
højen, mens han passede køer.

Grupperne skulle i løbet af dagen  udvikle på deres idé sammen med de andre deltagere og modtage 
feedback til videre udvikling. privatfoto


