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En af de sidste nulevende modstandsmænd lægger en krans ved mindemonumentet i Ansgar

Anlæg. Foto: Lisbeth Jespersen. 

Vi mindes befrielsen 

Landet over blev befrielsen efter 2. Verdenskrig i går mindet. I Odense blev

dagen højtideligeholdt ved Ansgar Anlæg, hvor en tidligere modstandsmand

lagde en krans for sine faldne kammerater.

05-05-2014 - kl. 15:54

Af Lisbeth Jespersen

Når man ser en ældre modstandsmand - en af de sidste af slagsen - lægge en krans til

minde om sine faldne kammerater, så mærker man en følelse af ærbødighed og

taknemlighed overfor de mennesker, der under besættelsen medvirkede til, at Danmark

blev frit. Denne oplevelse fik flere hundrede deltagere og tilskuere ved

mindehøjtideligheden for 4. maj i Ansgar Anlæg i Odense.

Også de mange faldne britiske flyvere blev mindet med kranse denne aften, hvor der var

deltagelse af militære enheder, offentlige myndigheder og udenlandske ambassader. Efter

kransene var blevet lagt, blæste en trompetist fra Hjemmeværnets Musikkorps Syd

signalet "Last Post".

Kranselægning ved stenen i mindelunden på Gals Klint ved Middelfart. Foto: Steen

Hossmann.

Efter højtideligheden ved monumentet, hvor rådmand Jane Jegind holdt talen, blev der

afholdt mindegudstjeneste i Ansgar Kirke med deltagelse af de mange danske og

udenlandske faner. Sognepræst og kommandopræst Regina Ljung holdt prædiken over

emnet sandhed og klarsyn, med den pointe at sandheden aldrig er klar og gennemskuelig.

Efter gudstjenesten kunne interesserede sætte lys ved mindemonumentet, mens mørket

sænkede sig på denne smukke, men lidt kolde, majaften 69 år efter Danmarks befrielse. 
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