„Ufortalte historier fra Besættelsestiden – nr. 2“
„Singapore faldt, men Sdr. Felding holdt“
Niels Ole Frederiksen vil holde et foredrag han kalder ”Singapore faldt, men
Sdr. Felding holdt”
I 1942 var modstandsarbejdet i Danmark ikke rigtigt begyndt endnu. Der var
nogle små og sporadiske begivenheder, som Den danske Regering fordømte
på det kraftigste. Nogle mente ligefrem, at den danske befolkning var alt for tysk- og nazivenlige.
Men så skete der noget i februar 1942. Det var en lokal begivenhed i en lille Vestjysk
flække/landsby ved navn Sdr. Felding, som blev kendt over det meste af Europa.
Beboerne i Sdr. Felding Sogn, som ellers var og er kendt for at være besindige og omgængelige
mennesker, syntes lige pludselig, nu kunne være nok.
De danske nazister, DNSAP, ville i det lokale Forsamlingshus afholde et propagandamøde, hvor
man ville forsøge at hverve nye medlemmer til partiet og evt. også frivillige til Frikorps Danmark,
som kæmpede på Østfronten. Mødet skulle finde sted samtidig med, at den lokale
gymnastikforening skulle afholde øveaften i Forsamlingshuset.
Det ville man ikke finde sig i! Beboerne i sognet havde
deres egen konfliktløsningsmodel også kaldt ”Sdr. Feldingmodellen”. Denne begivenhed er senere blevet kendt som
”Slaget i Sdr. Felding”.
I anden afdeling vil jeg berette om nogle af de fortællinger,
som ikke altid kommer med i Historiebøgerne.
Det er bl.a. fortællingen om dr. Werner Bests skæbne og
domfældelse og ikke mindst hans løsladelse fra Horsens
Statsfængsel den 29. august 1951. En noget uheldig dato.
De fem besættelses år er de år i Danmarkshistorien, der er blevet bedst belyst i TV/radio, bøger,
artikler, afhandlinger og film. Hvert år siden 1945 er emnet blevet berørt i nye udgivelser og indslag
i TV. Det er næsten som om, vi er blevet ”Besat af Besættelsen”. Hvorfor er de fem besættelsesår så
interessante, at vi bliver ved med at høre ”nyt” om ”De fem År”?

