Tip en 13’er!

- du finder svarene på lokalekilder.dk
1
Hvor mange skoler blev beslaglagt i Nakskov under 2. verdenskrig?
1: 10

X: to

2: fire

Hvor gammel skulle man være for at få udleveret rationeringsmærker for kaffe, the og cacao i 1941?
1: 6 år

X: 18 år

2: der var ingen aldersgrænse

Hvor mange mennesker var der begravet på den tyske begravelsesplads i Haslev i 1946?
1: 52

X: 168

2: 164

Hvor mange flygtninge var der i Danmark ved 2. verdenskrigs
afslutning?
1: ca. 100.000

X: ca. 250.000

2: ca. 425.000

Tyske soldaters uniformer havde særlige kendetegn. Rosa kantbånd på skulderstropperne blev båret af:
1: pansertropper ? X: artilleri?

2: telegraftropper?

Mange danskere udtrykte deres nationalfølelse ved at samles i
store flokke og synge fædrelandssange. Fænomenet kaldes:
1: alsang

X: folkesang

2: nationalsang

Danmarks Frihedsråd var en paraplyorganisation for forskellige
modstandsgrupperinger. Frihedsrådet blev dannet:
1: 16. september 1943

X: 9. april 1940

2: 5. maj 1945

Det kommunale vagtværn i Tingsted var udrustet med legitimationskort, knippel, lygte, fløjte og:
1: hjelm

X: pistol

2: armbind

For at sikre forsyning af el og vand, blev der etableret fælles udrykningshold for de kommunale værker. Hvor mange hold var der
i Nykøbing F.?
1: fem

X: ni

2: tre

Under besættelsen var der knaphed på mange varer. Landsforeningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse sørgede for:
1: rationering

X: indsamling af husholdningsspild

2: kål til alle

Ved behov for evakuering af byer, var kommunerne klar med en
plan. Hvor mange opsamlingsruter var der for Haslev i 1944?
1: tre

X: fem

2: ni

Teknisk Skole i Nykøbing F. var beslaglagt af tyskerne fra 1943 til
1945. Først blev skolen anvendt som kaserne, dernæst som:
1: flygtningelejr

X: telefoncentral

2: kommandocentral

Forsiden af Næstved Tidende den 5. maj 1945 bringer blandt andet et portrætfoto. Af hvem?
1: Vilhelm Buhl

X: Adolf Hitler

2: Christian X

X
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