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BAKGRUNN
Etter D-dagen, 6. juni 1944, begynner Hitler og nazistene å miste grepet om krigen på mange fronter. Land 
etter land i Europa opplevde å bli fri igjen etter mange års okkupasjon. Hitler forskanser seg i en bunker 
under Berlin og nekter å godta at han har tapt. I løpet av april 1945 klarer russerne å kjempe seg inn og 
overta Berlin, og den 30. april begår Hitler selvmord. 8. mai blir Norge erklært fritt igjen og her som i resten 
av verden prøver folk å vende tilbake til hverdagen etter 5 år med krig.Aktuelt stoff om dette vil dere finne i 
historiebøker og på internett:
- http://www.temaweb.net/sider/index.html
- http://www.nuav.net/norge.html

OPPDRAG
Hvordan oppleves krigens avslutning? Dere må sette dere inn i ulike sider ved krigens avslutning. Hva 
skjedde, hvor skjedde det, o.s.v. 

Dere skal feire at krigen er over og skriver taler, sanger og/eller kampdikt til feiringen. Noen stikkord 
kan være: Frihet, lettelse, glede, sorg, savn, gjenforeninger, ødelagte hjem… 

Innholdet avhenger av hvor familien bor:
- Familien fra Finnmark har opplevd evakuering, og ”den brente jords taktikk”. Ikke alle ble evakuert, men 
gjemte seg i huler og lignende. De fikk oppleve at russerne kom og jaget tyskerne.
- Familien i Oslo er opptatt av at man får tilbake friheten, at regjering og konge vender tilbake, og at 
flyktninger kommer hjem.
- Familien i London har fulgt nøye med siden D-dagen, og ser på den som den viktigste hendelsen for å få 
krigen avsluttet.
- Familien fra Warszawa opplever frigjøringen av jødene (og andre fanger) fra konsentrasjonsleire.
- Familien fra Dresden: Selv tyskerne var glad for at krigen var over… men hva tenker de nå om Hitlers 
ideer, og Tysklands forhold til sine naboer i Europa? Nå vil alle ha fred.

PRODUKT
Familien skriver en sang, tale eller flere kampdikt som skal fremføres med innlevelse og glede på 
frigjøringsfesten. Tidspunkt, steder og hendelser skal likevel være historisk korrekte. Innsats og glede er 
stikkord for vurdering. Som avslutning kan filmen Max Manus vises.
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