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FORORD
I en tid hvor friheden er blevet begrænset af helt andre årsager, er det endnu mere interessant at kigge på
dengang Danmark var besat og hvad det betød for os danskere.
Det at synge sammen er en helt særlig form for frihed, som dette projekt hylder. Alsangsstævner var i
starten af 2. verdenskrig ikke forbudt i Danmark, og I sangen kunne danskerne føle sig frie, selvom landet
var besat. I øjeblikket ser vi også hvordan forsamlingsfriheden er indskrænket, men at fællessang
stortrives både på altaner i Italien og foran radioen i stuerne i Danmark.

FORMÅL
Projektets formål er at give eleverne:
•
•
•

En historisk bevidsthed om at Danmark har været besat. Og om hvordan det påvirkede danskerne
En forståelse af at sang kan være samlende. Samt lære eleverne seks gamle og nye sange.
Overvejelser over hvad betyder det at være fri, og er det altid godt at være fri?

FÆLLES MÅL
Projektet leder især frem mod følgende punkter fra Fælles Mål:
Historie:
Historie: Kompetenceområder
Kompetenceområder efter 6. klassetrin:
klassetrin:
•

•

Kronologi og sammenhæng
o Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
o Eleven har viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.
Kildearbejde

O

Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold
og formål.

Musik: Kompetenceområder
Kompetenceområder efter 6. klassetrin:
•
•

Musikudøvelse
o Eleven kan synge med på et bredt repertoire af sange på flere sprog.
Musikforståelse
o Eleven har viden om musikkens funktioner i sociale og kulturelle sammenhænge.

Kristendomskundskab Kompetenceområder
Kompetenceområder efter 6. klassetrin:
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•

Livsfilosofi og etik
o Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende
tilværelsesspørgsmål.
O Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i
hverdagslivet og i religiøse problemstillinger.

PROJEKTETS FORLØB
Projektet er delt i fire faser

A.
B.
C.
D.

Historiefasen,
Musikfasen,
Kristendomkundskabsfasen
Alsangsstævneogfrihedsløb

Hver fase strækker sig ca. over 2 lektioner, Alsangsstævnerne kan dog godt tage lidt længere tid, og der
vil også være transporttid. Faserne er ikke indbyrdes afhængige og kan derfor godt afvikles af forskellige
lærere. Dog vil det være godt, hvis man starter med historiefasen, så eleverne får en grundlæggende
viden om begivenhederne omkring 2. verdens krig, inden de går i gang med de to andre faser. Og det er
vigtigt at eleverne har øvet sig på sangene, inden de deltager i alsangsstævnet.

ALSANGSSTÆVNERNE
Alsangsstævnerne kommer til at foregå den 4. maj klokken 10. Hvis der er forsamlingsfrihed til den tid.
Vi markerer 75 året for befrielsen med tre forskellige alsangsstævner et i hver kommune.

VordingborgKommune: MernÅdal
GuldborgsundKommune: NykøbingpåpladsenforanKlosterkirken
LollandKommune: Nakskov teatersal
Husk at tage sangark med, Sangarkene kan printes ud fra hjemmesiden.
Efter selve Alsangsstævnet er der et lille løb med små poster der handler om frihed.
Transport til Alsangsstævnet er man nød til selv at sørge for, har man et økonomisk problem er man
velkommen til at ansøge det lokale menighedsråd om tilskud.

HJEMMESIDE
Til projektet er der knyttet en hjemmeside, hvor en stor del af undervisningsmaterialet ligger.

https://www.fshttps://www.fs-oest.dk/alsang/
Brugernavn: sylf2020
Kodeord: alsang
Hjemmesiden kører kun i 2020 og virker derfor ikke efter jul.
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HISTORIEFASEN
INTRODUKTIONTIL 2. VERDENSKRIG
For at give eleverne en hurtigt introduktion til 2. verdenskrig skal de se videoen på hjemmesiden
Introduktionsvideo til 2. verdenskrig. Videoen tager 12 minutter og er målrettet aldersgruppen.

ALSANG
Svaret på besættelsen var kun meget lidt aktiv modstand, men i stedet stimlede folk sammen og sang
fædrelandssange. Se DR´s lille klip fra 1940 om Alsang og snak sammen i klassen om hvorfor man fik
behov for at synge sammen.

2.VERDENSKRIG I VORES LOKALOMRÅDE
Vi har i samarbejde med de mange lokalarkiver fundet 8 avisartikler eller beretninger fra hvordan 2.
Verdenskrig forløb i vores område. Tanken er at eleverne læser en eller to af teksterne og svarer på de
spørgsmål, der hører til. Har man lyst må man selvfølgelig gerne læse flere. Man kunne også dele
teksterne op i mellem eleverne, så de er 7 grupper, der fremlægger hver sin tekst, så alle kan høre om
hvor beretningen er fra, og hvad den handler om.
Tekster og spørgsmål ligger som kopisider bagerst i lærervejledningen og til download på hjemmesiden.
•
•
•
•
•
•
•

Angrebet på Masnedøfortet april 1940
Alsangsstævne i Nakskov 1940
Alsangsstævne i Nakskov på Kong Christian X fødselsdag 1940
Mern - Barndomsminder fra besættelsen 1940-45
Vålse Falster - Drengen som Robert Kerr mødte 1944
Nykøbing F – Befrielsen 1945
Da Sydlolland oplevede en flygtningeinvasion 1945

EKSTRAOPGAVE
Til de meget historieinteresserede har vi lavet en lille ekstraopgave. Farv Europas lande 1940, Den ligger
som kopiside bagerst i denne lærevejledning.
Her skal eleverne ved hjælp af internettet finde ud af hvilke lande i Europa, der kæmpede på hvilken side i
2. verdenskrig.
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Det er absolut ikke nogen nem opgave, for det er ikke helt entydigt, hvad man skal svare. Tag bare
Danmark var vi i 1940 besat af tyskerne eller samarbejdede vi med tyskerne?

MUSIKFASEN
SYNGE DE 6 SANGE
Der er et yndigt land
En lærke letted’ (Danmark Frit)
Den blå anemone
Altid frejdig når du går
Jutlandia
Frihedens lysdøgn
I Musikfasen er det først og fremmest vigtigt, at eleverne lærer at synge de 6 sange. Alle sangene findes
som musikvideoer på hjemmesiden. Her kan eleverne lære sangene ved at synge med. Nogen af sangene
kender de måske i forvejen.
Musiklæreren kan også spille sangene på klaver og lære eleverne at synge de 6 sange på den måde.
Noderne findes på de efterfølgende sider
Sangark kan printes ud fra hjemmesiden, og skal medbringes til Alsangsstævnet.

SPØRGSMÅL TIL SANGENE
Til hver sang er der udarbejdet en række spørgsmål.
Ved at arbejde med spørgsmålene vil eleverne kunne få en større indsigt i hvad sangene handler om og i
hvilken anledning de er skrevet. Det er gode spørgsmål, som er udarbejdet af Alsang.dk, men som
tidsmæssigt ligger ud over de to musiklektioner, der er sat af til projektet.
Spørgsmålene er både her i lærervejledningen som kopiark, men vil også kunne findes på hjemmesiden.
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KRISTENDOMKUNDSKABSFASEN
I kristendomskundskabsfasen kredses der om ordet frihed.
Hvad betyder frihed for dig?
Hvad er frihed rent politisk?
Og hvad er frihed i kristen forstand?

VOXPOP
I første lektion skal eleverne se voxpoppen: Hvad er frihed?
Den findes på hjemmesiden
Til voxpoppen er der et kopiark, hvor eleverne kan reflektere lidt over begrebet frihed. Det kan eventuelt
løses i grupper,

LAV FRIHEDSLYS
Efter at have set hvad andre synes frihed er, så kan eleverne selv tænke over hvad frihed
betyder for dem.
På kopiarket med alle cirklerne skal de skrive deres frihedsbudskab.
Se videoen på hjemmesiden om hvordan man får budskabet ind i lysene. Og hav lysene
klar til at sætte i vinduet den 4, maj om aftenen.

KRISTENFRIHED
Kristen frihed er noget anderledes,
Luther udtrykker det således:

Enkristener enfri herreover alletingogikkeunderordnet nogen
Enkristener entjenendetræl i alletingogunderordnet enhver.
Det er denne dobbelthed eleverne skal snuse til.
Først skal eleverne arbejde med, at der er noget man er fri til og noget man er fri fra? Skema 3
Derefter skal de arbejde med om frihed altid er godt. Skema 4
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Til sidst kan I sammen høre præsten Mette Marie Trankjær i videoen på hjemmesiden fortælle om
hvordan den kristne frihed kan gøre at et menneske føler sig fri også selvom det er spærret inde.
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BAGGRUNDTIL LÆRERENOMSANGENE
DER ER ET YNDIGT LAND
Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823
Melodi: H. E. Krøyer, 1835

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
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Baggrund
Adam Gottlob Oehlenschläger, 1779–1850, var digter. Han blev født 14. November 1779 paa Vesterbro ved
København (Frederiksberg), død 20. Januar 1850 i København (Frederiksberg), begravet paa
Frederiksberg. Adam Gottlob er opkaldt efter godsejeren til Bregentved Adam Gottlob Moltke, hvor hans
forældre som unge havde være i tjeneste. Senere kom Adams far til København som organist ved
Frederiksberg kirke og senere igen blev han slotsforvalter på Frederiksberg Slot med bolig på slottet.
Som dreng har Adam Oehlenschläger været omgivet af slottets store og høje sale, den smukke slotshave
og den store offentlige park Søndermarken, som lå på grænsen mellem by og land. Der har både været
livligt med hofbesøg og til tider meget stille. Alt det nærede drengen Adams fantasi til at blive digter og
som 9 årig skrev han sin første salme. Som ung var Oehlenschläger optaget Nordens mytologi og senere
blev han som mange andre optaget af den tyske romantiske naturfilosofi, hvor en guddommelig ånd
gennemstrømmer alt og forener natur, historie og religion. Oehlenschläger skrev Guldhornene i 1803 og i
1805 udkom Poetiske skrifter, som indeholdt teaterstykket Aladdin. I 1823 skrev Oehlenschläger ”Der er et
yndigt land”. Nu var han både professor og familiefar og Danmark havde oplevet både både Slaget på
Reden i 1801 og Københavns brand, senere gik Danmark bankerot i 1813 og vi måtte afstå Norge. Der var
mange ydre ting der betød nederlag for Danmark, men på den anden side så blomstrede kunst og digtning
i den stilart, der kaldes for Guldalderen. Sangen ”Der er et yndigt land” er fyldt med guldalder idyl og
lovprisning af Danmark og den danske natur: brede bøge, blå bølger og bakke og dal. Oehlenschläger
trækker i sit digt stadig på arven fra Nordens mytologi og vikingetiden, når han skriver om Frejas sal og
de harniskklædte kæmper, der ligger begravet under de høje bautasten.

ENLÆRKE LETTED (DANMARK FRIT)
Melodi: Mathias Christensen 1945
Tekst: Mads Nielsen 1945

1. En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
2. Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
3. Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned´,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!
4. Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
velsign det, Herre, fra sund til klit.
Fra sund til klit!

Baggrund
“En lærke letted” blev skrevet i 1945 af Mads
Nielsen som et bestillingsarbejde fra den kristne
spejderbevægelse, KFUM, og dermed ikke – som
mange tror - i en lettelsesjubel over de ”fem
forbandede år”, altså besættelsestidens ophør.
Mange andre frihedssange er efterfølgende
gledet ud af den kollektive bevidsthed med
undtagelse af denne, som den dag i dag står som
den klareste blandt alle frihedssange.
Sangen består af fire vers. Mads Nielsen lægger
ud med at lade lærkens ankomst symbolisere
både foråret, friheden og håbet. Tyskens åg er
lettet og Danmark kan igen ånde frit.
De to sidste vers maner i højere grad til
eftertanke end begejstringen og glæden i de to
første. Først mindes vi i vers tre de faldne i
krigen og afslutningsvist, i vers fire, takkes
Vorherre på behørig vis (bestillingsarbejdet in
mente).

Om forfatteren
Mads Nielsen (1879-1958) var født i Langå og
uddannet som cand. Pharm. Han arbejdede som
apoteker bl.a. i Kolding.
"En lærke letted" blev første gang trykt i Kolding
Folkeblad under titlen "Danmark Frit". Mads
Nielsen blev flittigt benyttet af den kristne
ungdomsbevægelse til bestillingsarbejder på
både sange og digte.

Sangens videre liv
“En lærke letted” blev første gang optaget i
Højskolesangbogen i 1951. 1951-udgaven
rummede helt naturligt en lang række
frihedssange, hvoraf mange med årene igen
ligeså naturligt er faldet fra. Dette skete også for
"En lærke letted" i 1974-udgaven, men blev efter
mange protester igen medtaget ved næste
udgave. I dag står sangen som symbol på
befrielsen og benyttes ofte til 4. maj fester.
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DENBLÅ ANEMONE
Melodi: Egil Harder 1945
Tekst: Kaj Munk 1943

1.Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
2. På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.
3. Nu står den der og nikker
så sejersæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker

trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.
4. Hvad var det dog, der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: “Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden”, da jeg sad
i vint'rens grumme done.
Nu gør min anemone
mit hjerte atter glad.
5. For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er vor skaber stor!
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Baggrund
Under Danmarks besættelse var præsten Kaj Munk landskendt som en skarp kritiker af nazismen. I
januar 1944 blev han hentet af Gestapo og skudt, og hermed blev han et symbol for modstandskampen.
Kaj Munk var også kendt for sine skuespil og digte. I dag husker man især digtet ”Den blå anemone” – men
det havde nok ikke været så populært, hvis ikke det var blevet omsat til en sang med en smuk melodi.
Historien i sangen er virkelig nok. Munk var på besøg på Lolland, hvor han var født. Her lagde han mærke
til en blå anemone og fik lyst til at tage den med til sin præstegård i Vedersø på den jyske vestkyst. Han
regnede ikke med, at den ville overleve flytningen, for vejret er hårdt i Vestjylland. Men en dag i det tidlige
forår stod den der pludselig og lyste op. Det blev til et digt.
De første fire vers er en slags romantisk naturhistorie. Anemonen bliver set som en lille kriger, der sejrer
over de barske omgivelser og overstråler modgangen med sin skønhed. Digteren bliver rørt – først som
menneske og derefter som præst. Det ser man i femte og sidste vers. Kaj Munk bøjer sig for den lille
blomst, hvis silkebløde blade er som en flig af Guds trone, og siger: Hvor er din skaber stor. Han ser det
store, hele skaberværket, i det små.
Digtet, som Munk skrev i 1943, blev trykt i den danske undergrunds-presse. Det inspirerede til at stå imod
og kæmpe mod overmagten. Straks efter befrielsen i 1945 fik digtet en fin melodi af den norsk-danske
klaverlærer Egil Harder, og inden længe var den landskendt. Harder skrev en del andre sange og
musikstykker, men han huskes kun for to meget populære sange – ”Juletræet med sin pynt” og ”Den blå
anemone”.

ALTID FREJDIG NÅR DUGÅR
Tekst: Chr. Richardt 1867
Melodi: C.E.F.Weyse 1838

1.Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
2.Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!
3. Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
Baggrund
Digteren og præsten Christian Richardt (1831-1892) var født i København i 1831 og blev teolog i 1857.
I julen 1860 udsendte Christian Richardt sin første digtsamling 'Smaadigte'. I 1864 fulgte 'Nyere Digte', der
indeholdt trøstende digte til den danske befolkning efter tabet af Sønderjylland samme år. I 1868 fulgte
'Texter og Toner', i 1874 'Billeder og Sange' og i 1878 'Halvhundrede Digte'. Derudover har han affattet et
sang-spil 'Declarationen', en operatekst 'Drot og Marsk' og en digtkreds 'Vort Land'.
Christian Richardts digtning er efterromantik. Han var meget musikalsk, og mange af hans digte er meget
sangbare. Igennem hans forfatterskab kan man ikke spore nogen egentlig udvikling. Han vedblev med at
være den samme livet igennem.
I 1864 var han blevet teater- og musikanmelder ved Dagbladet og i 1866 forstander for Tune Højskole.
Derefter blev han præst, først i Store Heddinge, senere i Ørsted på Fyn og til sidst i Vemmetofte, hvor han
døde i 1892.
Christian Richardt ligger begravet på Ørslev Kirkegård ved Vordingborg, hvor hans hustrus slægt fra
Iselingen ligger begravet.
”Altid frejdig, når du går” er egentlig ikke en salme, men en væbnersang, der indgår i Chr. Richardts
syngespil “Tornerose” fra 1867. Sangen har været brugt af danskerne i både freds- og krigstid. Når den er
blevet optaget i både sangbøger og salmebøger, hænger det sammen med dens historie og brug og med
dens enkle tolkning af det kristne budskab.
Salmen blev optaget i Den Danske Salmebog i 1953 pga. dens betydning for danskerne og særligt de
dødsdømte frihedskæmpere under den tyske besættelse. Og endnu i dag er det én af de få salmer, som
mange kan udenad.
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JUTLANDIA
Melodi og tekst: Kim Larsen 1986

1.Det var i nittenniogfyrre eller cirka der omkring
da der var krig i Korea
skibet hed Jutlandia og det kom vidt omkring
for der var krig i Korea
udstyret fra kælder til sal
som et flydende hospital
Hej-Ho for Jutlandia
hun kommer som kaldet til slaget
hjemme er jægeren hjemvendt fra jagt
og sømanden hjemvendt fra havet
Når drengene de skal i krig sejler kvinderne
forbi
på de røde-kors-malede skibe
og Lili Marleen synger, Auf Wiedersehn
når de falder på stribe
kanonerne spiller første violin
c'mon soldier – syng med på melodien
Hej-Ho for Jutlandia…
Hun sejler gennem natten med alle sine børn
levende og døde
hvid som en jomfru og tapper som en ørn
går hun krigen i møde
sygeplejerske på seksten år
tilser soldaternes sår

22

Hej-Ho for Jutlandia…
Hej-Ho for Jutlandia…

Baggrund
Sangen Jutlandia er skrevet af Kim Larsen &
Bellami og produceret af Poul Bruun i 1986. Den
handler om det danske hospitalsskib M/S
Jutlandia, der i 1949 (”… eller ca. deromkring”) via
Røde Kors, hjalp soldaterne under Koreakrigen.
Skibet var oprindeligt et fragt- og lastskib, men
blev ombygget og erhvervet af staten til at være
hospitalsskib. På skibets tre ture blev i alt 5000
militære og 6000 civile patienter behandlet. Men
hvorfor skrev Kim Larsen & Bellami sangen om
netop dette skib? Kim Larsen ville hylde
sygeplejerskernes heroiske arbejde på skibet,
som det klart fremgår af ordene i teksten: (...)
Hun sejler gennem natten med alle sine børn
levende og døde
hvid som en jomfru og tapper som en ørn
går hun krigen i møde
sygeplejerske på seksten år
tilser soldaternes sår (...)
Sangen blev et kæmpe hit og er stadig ét af Kim
Larsens mest spillede numre. Ifølge KODA lå
Jutlandia i 2018 på en 6. plads over de 300 mest
spillede Kim Larsen Sange.

FRIHEDENS LYSDØGN
Melodi: Julie Maria & Nikolaj Busk 2019
Tekst: Anne Vad 2019

Friheden bor i ideer,
der udspringer dér, hvor vi er,
så en horisont bli’r til flere.
For det er derude, det sker,
i tanke- og skabelsesrummet!
Alt nyt kommer klart for en dag.
Pist væk er alt skjult og formummet,
og tryghedens rumhavn lagt bag.
Friheden lyser i sproget,
som si’r, hvad vi elsker og tror;
som sender, når vejret er tåget,
et solpanel formet af ord.
Med friheden til at fortælle
forløses det, sprogets minut.
Vi husker et blad på en nælde.
En banegård helt sønderskudt.

Friheden ånder i lysten,
i solhverv og midsommerbål,
i blikke mod månen og kysten,
og samværets ildfulde skål.
I løfteraketter af hænder,
et men’skehavs bølgemagi,
i stemmer fra dybet, vi kender:
Erindringens syngende vi.
Frihed er alt, selve livet.
Med brændpunkt i tryghed og fred.
Og husk: Tag den aldrig for givet!
Det er som med stor kærlighed!
Sæt bloklys i vinduets karme.
Et minde får liv gennem dig,
et minde om tidsånd og varme
og frihedens lysdøgn i maj.

Friheden danser i kroppen,
som strækker sig smidigt og rundt
mod paradisæblet i toppen
et grenbøjet buesekund.
Den frie bevæg’ligheds gave,
på tværs, over grænser og skel.
Helt fri i den kosmiske have.
Helt fri til at være sig selv.
Baggrund
“Jeg er kæmpe musikforbruger og kæmpe fan af musik, suger til mig og vil lære alt musik at kende. Men
noget af det største, jeg kender, er fællessang.” Sådan siger komponist og musiker Nikolaj Busk, da han
og veninden, sangerinde og sangskriver, Julie Maria fortæller om arbejdet med deres vindermelodi til
digter Anne Vads vindertekst i ALSANG 2020’s stort opslåede sangkonkurrence Frihedssangen 2020.
Ambitionen for konkurrencen har været at bringe en ny, moderne og samtidsrelevant fællessang om
frihed på repertoiret – særligt i forbindelse med ALSANG 2020’s store fællessangsarrangementer på og
omkring den 4. maj 2020, som markerer 75-året for Danmarks befrielse. Konkurrencen modtog over 1200
tekster og melodier i alt. Tilbage i juni vandt Anne tekstdelen af konkurrencen. Juryen fremhævede bl.a.,
at hendes tekst er nytænkende og original i sin lyrik. Juryen for melodidelen påpeger, at Julie og Nikolajs
melodi ligeledes er nytænkende, mens den samtidig har en klangbund i det traditionelle – hvilket er
vigtigt, fordi fællessang er noget helt særligt for Danmark og dansk sangkultur.
Egentlig gik Julie Maria og Nikolaj Busk begge hver for sig i gang med et bud på en melodi til
konkurrencen, men Nikolaj lagde den fra sig, da den drillede. Julie gik i gang med en melodi efter ivrige
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opfordringer fra sin far. Da hun også stødte på en mur, tænkte hun, at hun hellere måtte gribe ned i
fællesskabets ånd og række ud til sin gamle ven fra musikkonservatoriet. De to har kendt hinanden i over
20 år, alligevel har de aldrig komponeret sammen før. Men på en solskinsdag gik de i gang sammen i
Nikolaj Busks køkken og udarbejdede en melodi til Anne Vads tekst Frihedens lysdøgn. “Det fløj ikke bare
afsted, for det er en tekst, der kræver noget. Men det gjorde det også spændende,” fortæller Julie Maria
om arbejdet med sangen. Hun uddyber: “Jeg dykkede ned i teksten og oplevede en fantastisk smuk tekst.
Den er dyb og mættet – mættet af åndeligt indtryk og rækker dybere end det umiddelbare. Derfor var min
første indskydelse at synge 'aaah' for at bane mig vej ind i sangen, og derefter kunne jeg gå i gang med
melodien.” Julie Maria fortæller, at når vi synger på 'aaah', åbner det vores hjerte op: “Når vi står mange
mennesker og synger på 'aaah', så er det jo faktisk en åbning for det rum, som er det smukkeste rum, vi
kan dele med hinanden.” Nikolaj Busk fortsætter: “Nogle sange kommer bare dumpende. Det var virkelig
et arbejde at få den på plads og 'møflet' rundt. Vi kunne godt tænke os at udfordre den lidt. Vi ville gerne
udfordre formen, så der var en lineær retning fra start til slut, og fraseringer der bandt linjerne sammen.
Den her skrev altså ikke sig selv, men den blev åbenbart god,” griner han.
“Teksten får vinger og liv, når der kommer en god melodi, der passer til. Det er en særlig kunst, det der
med tekst og musik,” siger Anne Vad. Da hun først hørte melodien til sin tekst, blev hun rørt: “Den er
sødmefuld, hvilket gør, at man dvæler ved indholdet, og samtidig bærer musikken meget.” I sit eget
arbejde med teksten, har hun fokuseret på, at der skal være plads til den syngende. “Når man skal lave en
sang til fællessang, er det afgørende, at der er plads til den syngende. Man kan bruge nogle kneb, fx en
distance i sproget, sådan at det ikke bliver klichefyldt eller et intimiderende jeg, som en syngende slet
ikke kan identificere sig med,” forklarer hun. I sit sprogbrug har Anne Vad overvejet, at en fællessang
også gerne skal kunne synges om 30 år: “En sang må ikke hænge i sin tid for meget. Den skal have et rum,
hvor der er plads. Den skal ikke forankres i noget bestemt, og det er jo på en eller anden måde også
nutidigt, men måske endnu mere fremtidssikret,” siger hun.
For Anne Vad var det svært at indkredse, hvad frihed er. “Jeg gik rundt i en del dage og opdagede, at der er
enormt mange klicheer, der er knyttet til at tale om frihed, fri som fuglen fx, som vi alle kender, og så
tænkte jeg ‘Ej det kan jeg bare ikke have med at gøre’”. Derfor gik hun ind i en meditativ tilstand for at finde
ud af, hvad frihed betyder for hende. Med udgangspunkt i det kunstneriske rum, tankerummet og
skabelsesrummet, kom Anne Vad frem til en følelse af, at friheden var enormt stor, at friheden er
uendelig. Derefter gik hun på ordjagt forskellige steder, bl.a. hos fysikerne. Og i Frihedens lysdøgn er der
også brugt en del rum-metaforer, men Anne Vad var omkring alle mulige afkroge af frihedsbegrebet. “Du
kan være sportsmand og måske se dig selv i en eller anden passage i teksten. Men du kan også være en
person, som har en kolossal længsel i dig, eller en der er meget glad for traditionerne og ser det som et
springbræt til en form for frihed,” siger hun. Nogle steder i teksten er friheden mere konkret end andre. I
femte og sidste vers af sangen skriver Anne Vad: “Sæt bloklys i vinduets karme” og henviser til
traditionen med at sætte lys i vinduet om aftenen den 4. maj for at markere befrielsen. Anne Vad siger:
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“Friheden bliver jo konkret, når man tænker på, hvad der skete under 2. verdenskrig. Det skulle bare være
nogle drys af historien i teksten fx med lys i vinduet. Et indblik i, hvordan de har følt det dengang.” Julie
Maria tilføjer: “Det er en af de linjer, jeg elsker at synge, fordi den er så håbefuld og omfattende. Billedet er
så klart, og det er båret af den største frihedsfølelse.”

NÅR MENNESKER SYNGER SAMMEN
At stå i en skoles aula, hvor eleverne på tværs af
klasser og som én fælles lunge synger en sang,
kan give en stærk følelse af fællesskab: Vejret
trækkes ind på samme tid, ordene former sig
samtidigt og fraseringerne falder ens. Man
bekræfter uvægerligt hinanden i en fælles
eksistens (”Vi ER her sammen”.) Fællessang kan
man ikke præstere alene! - og måske er det
derfor, at fællessang også let kommer til at
influere på opbygning af fællesskaber. Uden en
nødvendig forudgående refleksion eller viden,
formår sangen at give en erfaring af at ”løfte
sammen”. Vi siger i overført betydning, at vi med
sangen kan” løfte taget”, fordi sangen er et
kraftfuldt udtryk for sammenhold og fælles
styrke.
Der er de senere år blevet forsket en del også i
fællessangens fysiologiske betydning, og her
peger undersøgelser på, at hvis en gruppe
mennesker synger sammen, så udvikler de
hurtigere et stærkt fællesskab og venskabelige
følelser for hinanden. Årsagen skal ifølge
forskerne blandt andet findes i at fællessangen
synkroniserer vores kroppe og forårsager en
stigning i forskellige hormoner, der gør os
gladere og mere villige til at samarbejde. Hvis
man selv har været med til at synge med andre,
er det ikke sikkert, at man behøver forskernes
ord for dette. For så ved man, at de, der synger,
udveksler blikke, justerer kropsholdning og
åndedræt, og at det kan være med til at styrke
den sociale sammenhængskraft. (s.10)
At synge sammen kan have mange forskellige
formål. Det kan være at bekræfte gamle
fællesskaber eller at danne nye. Det kan være at
lære kulturhistorie gennem sangenes indhold, at
bekræfte sin egen hverdag eller at forme nye
fælles identiteter gennem sangenes tekster.

ET BREDT UDVALG AF SANGE
Det vi synger sammen, siger noget om hvem vi er
- om hvem vi gerne vil være eller ikke vil være.
Derfor er det ikke ligegyldigt hvad vi synger.
Der findes mange typer af fællessang –
årstidssange, sange med vægt på historiske
begivenheder, højtidssange, lejlighedssange,
salmer og mange flere. Det er sange, der er
blevet populære/udbredt som fællessange, fordi
de har vist sig sangbare for større forsamlinger
og/eller fordi deres indhold har båret på en
betydning, man har fundet vigtig for
opbygningen af fællesskab. Sangene bærer på
en tradition, en stemning, en fortælling, som på
et bevidst eller ubevidst, på kort eller lang sigt
giver noget til fællesskabet. Det ikke sikkert at
hver enkelt i sangfællesskabet kender sangens
betydning, men fællesskabet synger alle ind i et
fælles udtryk.
Kulturhistoriker Inge Adriansen peger på at
fællessang er en enestående middel til
gruppeidentifikation, hvor rim og rytme kommer
til at udgøre gruppens fælles udgangspunkt. For
når den enkelte sanger tager ordene i sin mund,
gør man dem til sine egne.
Sangen har således historisk og i dag bekræftet
identitet og fx kampen for en fælles sag. I sangen
har man fundet et ideelt udtryk, hvor både krop,
følelser og intellekt blev involveret. I sådanne
fællesskaber kan sangrepetoieret være relativt
smalt, fordi det skal bekræfte én kulturel
identitet og en type fællesskab. Et eksempler på
dette var alsangen under besættelsen, hvor
sangen blev brugt til at styrke det nationale og
folkelige fællesskab.
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ALSANG
DET FØRSTE ALSANGSSTÆVNE
Da Danmark blev besat af Tyskland den 9. april
1940 spredte der sig en følelse af uvished og
afmagt i hele landet. Selvom Tysklands
besættelse i begyndelsen var forholdsvis
fredelig, så vidste folk ikke, hvad der ville ske
både med landet og dets indbyggere, når man nu
var besat af en fremmed magt. Måske ville der
gå generationer inden man var selvstændig igen.
I Ålborg tog en kreds af borgere initiativ til at
holde et alsangsstævne. Stævnet blev holdt i en
grusgrav uden for Ålborg den 4. juli 1940. Selvom
det regnede så mødte der 1500 mennesker frem
og deltog i fællessangen. I spidsen for alsangen
stod formanden for Sammenslutningen af
Arbejdersangkor i Ålborg og Nr. Sundby, Anker
Møller. Han havde selv oplevet alsang i Norge og
blev grebet af den glæde og begejstring som den
fælles sang medførte og derfor mente han at det
ville være godt for fællesskabsfølelsen af
afholde en fælles sangaften. Ifølge Anker Møller
mærkede man ”i alle samfundslag en stærkere
nationalfølelse end tidligere” og derfor havde
han inviteret lokale kor til at være forsangere for
de både kendte og mindre kendte
fædrelandssange som man sang ved stævnet.
Scenen for alsangsstævnet i Ålborg var meget
enkel. I grusgraven var der opstillet en talerstol
pyntet med Dannebrogsflag; et orkester samt
400 korsangere med hvide sangerhuer var mødt
op og dertil kom så folk fra Ålborg. Dagen efter
kunne man i de lokale aviser læse, at de i alt 1500
sangere havde sunget fædrelandssange som: I
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Danmark er jeg født, Jylland mellem tvende
have, Det haver så nyligen regnet, Den danske
sang, Vort modersmål er dejligt og Der er et
yndigt land og kanon Mester Jakob, blev sunget

som et helt spontant indslag. Som konferencier
for aftenen havde man inviteret Georg Fjelrad,
som var overdirigent for De samlede jydske
Sangforeninger. Fjelrad blev imidlertid
forhindret og i stedet blev sognepræsten Axel
Bang konferencier. Han var selv en god sanger
og aktiv FDF’er og han tilførte alsangsstævnet
både højtidelig alvor og underholdende indslag.
Axel Bang fortsatte som forsanger og
konferencier ved de næste store
alsangsstævner i Ålborg, hvor der til sidst deltog
10.000 mennesker. Der var flere grunde til at
alsangsstævnerne samlede så mange
mennesker. For det første var det de nationale
sange, hvor man hyldede landets tusindårige
historie og dets milde landskab og natur.
Dernæst betød mødeforbuddet som var trådt i
kraft d. 12. april 1940 at mange større
fællesarrangementer blev aflyst. Men i juli 1940
fik man altså tilladelse af politiet til en fælles
sangaften i Ålborg.

ALSANG I HELE DANMARK
Den fjerde alsangsaften i Ålborg fandt sted den
12. august 1940. Den blev optaget af
Statsradiofonien og udsendt i radioen den
følgende aften. Både radioudsendelsen og
avisernes omtale gjorde at alsangen bredte sig
over hele landet. Først til Haderslev, hvor der
allerede den 13. august 1940 samledes 6000
mennesker. Som grænseland måtte man i
Sønderjylland gå forsigtigt til værks med
alsangen. Møder under ”åben himmel” blev
forbudt og man måtte holde sangstævner på
hoteller, i skoler, præstegårde og
forsamlingshuse for at undgå at virke
provokerende på besættelsesmagten. Den 14.
august blev der holdt et stort alsangsstævne i

Fælledparken i København. Her deltog omkring
80.000 mennesker. Aftenen var arrangeret af De
samvirkende københavnske Arbejdersangkor
og Studentersangerne senere deltog også De
samlede kjøbenhavnske Sangforeninger af 1859.
Alsangsstævnerne byggede bro over de
politiske skel og fløje, da både
Arbejdersangkorenes Landsforbund og det
borgerlige Danske Sangerforbund
samarbejdede. Begge opfordrede i deres
medlemsblade til alsang, da det både styrkede
det nationale sammenhold og gav øget tilgang til
de lokale kor, som have oplevet tilbagegang på
grund af krigen.
Da alsangen nu også var slået an i København
blev stævnerne forsidestof i aviserne.
Journalister beskrev, hvordan alsangen evnede
at samle folk på tværs af samfundslag og alder.
Nu opstod ideen om en landsdækkende fælles
alsangsdag og man valgte den 1. september
1940. I Fælledparken i København mødte 150.000
frem og radioen transmitterede udsendelsen.
Man begyndte kl. 18, hvor man hørte
Rådhusklokkernes seks slag og vægtersangen.
Derefter sang de fremmødte 4 vers af
Grundtvigs Moders navn er en himmelsk lyd og
ved de mange stævner landet over sang man i
takt med radiotransmissionen. Man regner med
at der denne dag i alt deltog 720.000 fordelt på
hele Danmark.

SAMLINGSREGERINGENOG ALSANG
Efter Tysklands besættelse af Danmark havde
den danske statsminister Thorvald Stauning
dannet en ny regering, en samlingsregering som
bestod af Socialdemokratiet, Venstre, Det
Konservative Folkeparti og Det Radikale
Venstre. Regeringen balancerede mellem at
være selvstændig og beslutningsdygtig og

samtidig undgå at den tyske besættelsesmagt
blev provokeret til krig.
Da nu alsangen bredte sig som en fredelig
bevægelse over hele landet, hilste regeringen
det velkommen. Politikerne mente at det var
godt for det politiske samarbejde med national
vækkelse og kongedyrkelse (Christian X).
Samtidig frygtede man at den nationale følelse
kammede over i anti-tysk propaganda og
dermed ville den forholdsvis fredelige
besættelse ændre sig. Regeringen nedsatte
derfor en Alsangs-komité med henblik på at
bevare kontrollen over det sangglade folk og
deres nationalfølelse. Men i takt med at den
verdensomspændende situation blev mere
alvorlig, Tyskland angreb Sovjetunionen d. 22.
juni 1941 og stemningen herhjemme blev mere
anspændt klingede alsangsstævnerne ud. I
Ålborg holdt man fire alsangsstævner i løbet af
1941 og i København arrangerede
Alsangskomiteen alsang i Rådhushallen d. 16.
marts 1941. Hovedtaleren var her Hal Koch som
var teolog, og stifter af Dansk Ungdoms
Samvirke. Der var dog mere korsang end
fællessang på programmet og da også
fællessangen af politimyndighederne blev
strøget af programmet på ”Sangens Dag” den 17.
september 1941 så korsangen dominerede,
mistede alsangen langsomt sin popularitet.
I løbet af 1943 udbrød der strejker og uroligheder
i forskellige dele af Danmark. Hitler stillede krav
om undtagelsestilstand i Danmark og dødstraf
for sabotage. Den danske regering indgav den
29. august sin afskedsbegæring til kongen; den
danske hær samt flåden blev interneret og
natten til den 2. oktober gennemførtes en aktion
mod de danske jøder. 500 blev ført til
Theresienstadt i Tjekkiet og mødeforbud for alle i
landet blev skærpet og dermed var der ikke
længere basis for at folk kunne samles og synge
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i fællesskab. Man måtte vente med offentlige
møder og fællessang til befrielsen d. 4. maj 1945.

OMFRIHEDOG LIDT OMFÆLLESSKAB
Ordet frihed bliver brugt i et væld af
sammenhænge - lige fra de mest banale
reklameslogans over økonomisk liberalistisk
frihed og fri sex til menneskerettighedernes
idealer om ytrings- og religionsfrihed. Men
fælles for alle måderne at bruge begrebet på er,
at frihed opfattes som noget positivt og
efterstræbelsesværdigt. Hans Jørgen Schanz
skriver i sin “Tænkepause” om frihed: at ordet

Friheden fra noget - særligt fra undertrykkelse
og overgreb - er en gammel ide. Denne
frihedsforståelse lå fx bag det berømte engelske
Magna Carta frihedsbrev fra år 1215 og Jyske Lov
fra år 1241. Her lovedes borgerne en vis
beskyttelse fra overgreb og tilfældig
magtudøvelse fra kongen eller staten. Denne
form for frihed kaldes også negativ frihed, fordi
det er en frihed fra noget.

frihed har en entydig kernebetydning, er intet
mindre end en illusion. Begrebets betydning

Frihed til noget er fx til selvbestemmelse,
medbestemmelse, uddannelse og til at kunne
ytre sig frit. Denne frihedsforståelse ligger bag
den franske menneskerettighedserklæring og
den amerikanske uafhængighedserklæring i
1700 tallet - og i nyere tid bag FNs
menneskerettighedserklæring. Her er frihed en
rettighed til at udfolde sig frit på en centrale
områder. Denne form for frihed kaldes også
positiv frihed, fordi det er en frihed til noget.

bliver afgjort at de sammenhænge de indgår i. I
denne tekst vil vi forsøge at indkredse, hvordan
vi bruger begrebet i dette undervisningsforløb.

BÅDE HISTORISK OG NUTIDIG TILGANG
Forløbet arbejder både med et historisk og en
nutidigt blik på “frihed”:
1.Først giver vi eleverne et indblik i hvad der var
på spil under besættelsen. Hvordan var friheden

forsvundet? Og hvad var det for en frihed, som
man forsøgte at holde fast i med alsangen?
2. Dernæst stiller vi det åbne spørgsmål: Hvad
betyder frihed for os i dag? Det undersøger vi
sammen. Dels ved at spørge til elevernes egne
forforståelser og erfaringer. Dels ved at
supplere og udfordre elevernes egne
perspektiver med (sang)tekster og eksempler,
der viser forskellige aspekter af
frihedsbegrebet.

NEGATIV OG POSITIV FRIHED
Man kan skelne mellem to grundlæggende
former for frihed: frihed fra noget og frihed til
noget.

I praksis skelnes der ikke altid mellem de to
typer friheder, men begge er vigtige og
nødvendige. FN´s menneskerettigheder og
Danmarks Grundlov fastsætter fx både negative
og positive frihedsrettigheder.

NAZISME, FRIHED OG FÆLLESSKAB
Nazismen var en ideologi, der helt åbent talte
imod friheden som værdi. Frihed var blot
forklædt egoisme og en trussel mod det
ideologiske projekt. Det var ikke kun den
politiske frihed, der blev undertrykt under
nazismen - det var hele vejen rundt. Positive
friheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed,
den kunstneriske frihed og negative friheder
som frihed fra vilkårlig magtudøvelse, overgreb
og undertrykkelse - alle blev de undertrykt
under nazismen.
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Fællesskab var derimod et positivt begreb i den
nazistiske ideologi. Det tyske folks og den ariske
races fællesskab. Men det var et fællesskab der
inkluderede nogle og i ekstrem grad
ekskluderede andre.
Fællesskab bliver ligesom frihed næsten altid
brugt som et positivt ladet begreb. Men det er
altid en kritisk undersøgelse værd, om et
konkret fællesskab bliver brugt til at udgrænse
dem, der ligger uden for fællesskabet. Meget
tyder på, at det, at danne fællesskaber der
vender sig mod andre, er et grundlæggende
træk hos os mennesker. Netop derfor er der
grund til at være opmærksom på denne
tilbøjelighed, der historisk set har bidraget til de
mest grusomme udrensninger og folkemord.

DENINDIVIDUELLE FRIHED
Det vestlige frihedsbegreb er kendetegnet ved at
være koncentreret om individet - det enkelte
menneske. Dette kan synes en selvfølge for os
europæere, men i mellemøstlige og østlige
kulturer er det i højere grad familien og det
større fællesskab, der er udgangspunktet.
Formuleringerne i FNs
menneskerettighedserklæring er alle
individuelle rettigheder. her artikel 1 og 3.

Artikel 1: Alle mennesker er født frie og lige i
værdighed og rettigheder.
De er udstyret med fornuft og samvittighed, og
de bør handle mod hverandre i en broderskabets
ånd.
Artikel 3: Enhver har ret til liv, frihed og
personlig sikkerhed.
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Friheden er altså i udgangspunktet knyttet til det
enkelte menneske.

Liberalismen sætter den individuelle frihed som
den højeste værdi. John Stuart Mill formulerede
det sådan her:

Den sande frihed er den enkeltes frihed til at gå
egne veje mod sin egen lykke, så længe det ikke
går ud over de andre eller berøver dem den
samme frihed.
Her bliver det tydeligt, at frihed også er et
politisk begreb. For ovenstående citat peger på,
at staten skal blande sig mindst muligt i
borgernes liv og lade alle søge egen lykke.
Frihed vejere tungere end andre mulige værdier
som fx lighed, retfærdig og fællesskab.
Frihed og fællesskab - en afvejning.
Bortset fra de mest hardcore liberalister, så har
de fleste politiske retninger forståelse for, at
den rene individuelle frihed skal afvejes med et
hensyn til fællesskabet.

"For Socialdemokratiet er fællesskab og frihed
hinandens forudsætninger. (..)Frihed er for alle,
ikke kun for de få. Derfor er kampen mod
ulighed, uretfærdighed og den negative sociale
arv, der fastholder mennesker i ufrihed, en
mærkesag for Socialdemokraterne.
(fra socialdemokratiets principprogram)
Når det enkelte menneske får størst mulig frihed
til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt
værdier der kommer fællesskabet til gode. Der
er ikke nogen modsætning mellem frihed og
fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop
de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er
gået sammen for at løse en opgave eller dyrke
en interesse.
(Fra Venstres principprogram - det i øvrigt
hedder Fremtid i frihed og fællesskab)
Begge partier lægger vægt på vigtigheden af
både frihed og fællesskab. Alligevel er det let at
afkode de politiske forskellige holdninger. Når

det drejer sig om forholdet mellem frihed og
fællesskab, så gemmer djævelen sig i detaljen.
Udgangspunktet i dette forløb er, at den rene
individualistiske frihed nødvendigvis skal
afvejes med et hensyn til fællesskabet. Hvordan
denne afvejning skal være, lægger vi op til åben
undersøgelse og debat omkring.
Men som en af aspekterne vil vi gerne spille ind
med Grundtvigs syn på frihed og fællesskab.

TIL FÆLLES BEDSTE - GRUNDTVIGS AFVEJNING
For Grundtvig skulle vi bruge friheden til at
fremme “Det fælles bedste”.
Den opfattelse havde Grundtvig delvist arvet fra
Luther, der tænkte på denne måde: Fordi vi er

skabt og elskede af Gud, er vi sat fri af den evige
kamp for at være gode nok. Men den frihed
forpligter - og forpligter til noget ganske
bestemt - nemlig at elske næsten.
Men den ellers politisk konservative Grundtvig
havde på sine rejser oplevet, hvordan de frie
markedskræfter i England havde skabt
fattigdom og nød. Dette kaldte han for “tøjlesløs
frihed”. Derfor var hans afvejning af den rene
frihed også politisk og pragmatisk.
To frihedsrettighed, som særligt lå Grundtvig på
sinde var religionsfrihed og ytringsfrihed. Det
var vigtigt for Grundtvig at troen, som jo ellers
var selve grundstenen i hans livsanskuelse,
aldrig blev udsat for nogen form for tvang.
Hellere en ærlig ateist eller en falsk kristen.
Samtidig insisterede han på, at ingen
synspunkter måtte undertrykkes med censur.
Så ville de blot leve videre under overfladen
uden mulighed for modsigelse.
Ytringsfrihed og trosfrihed er to eksempler på
konkrete frihedsrettigheder, som i dag bliver
flittigt diskuteret, fordi de på flere fronter er
under pres.

Hvor går grænserne for ytringsfrihed, hvis der
overhovedet skal være grænser? ved
hatespeech? Ved åbenlys nedgørelse af andre?
eller ved opfordring til vold?
Der er masse af internationale eksempler på
manglende religionsfrihed. Særligt kristne
minoriteter bliver i disse år undertrykt, men
billedet er broget. I Danmark har vi
religionsfrihed, Men flere stiller spørgsmålet,
om vi i Danmark ved at komme dertil, hvor
debatten omkring islam er blevet så hård og
ekskludrende, at der ikke længere er reel
religionsfrihed.
Det handler om hvorvidt de fællesskaber vi
ønsker at skabe, skal være inkluderende eller
ekskluderende. Om hvordan de grænser, der
nødvendigvis må være omkring et fællesskab,
skal defineres.

DET NATIONALE FÆLLESSKAB
Den nationalisme der vokser frem i flere
Europæiske lande, er på mange måder
ekskluderende fællesskaber. Nationalisme ser
fædrelandet og dets værdier som noget, der skal
værnes mod trusler og indflydelse udefra. Men
også minoriteter - fx seksuelle og religiøse
minoriteter - har det flere steder svært under
nationalismen, fordi de ikke passer ind i
fortællingen om en enhedskultur.
Det nationale fællesskab fylder også meget i
debatten herhjemme. Hvornår er man dansk? Er
man dansk når man er dansk statsborger. Eller
når man taler dansk? Eller når man er helt
assimileret i den danske kultur? Og hvad med
det religiøse? Skal man også tilslutte sig det
kristne værdigrundlag, som mange mener ligger
bag den danske kultur?
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Dette havde Grundtvig også et bud på, som han
udtrykte poetisk i sangen “Folkeligt skal alt nu
være”

Til et folk de alle høre,
som sig regne selv dertil,
har for modersmålet øre,
har for fædrelandet ild;
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Måske med inspiration fra Grundtvig skrev
filosoffen Morten Albæk i 2015 dette flittigt delte
og debatterede Facebook opslag.

(..) Jeg elsker alt det uperfekte, alt det
irrationelle, alt det dumme, alt det meningsfulde,
alt det inspirerende, alt det skønne og store ved
Danmark. Og jeg elsker enhver jøde, enhver
protestant, enhver muslim, enhver katolik,
enhver buddhist, enhver ateist, enhver
libertiner, enhver asket, enhver socialist, enhver
konservativ, ethvert fjols, enhver ekspert,
enhver rigmand, enhver fattig, enhver mørk,
enhver gul eller enhver hvid, der elsker
Danmark for alt hvad Danmark er og alt hvad
Danmark aldrig bliver. Men alle der hader
Danmark vil jeg til evig tid være fjende af. For det
er mit land og jeg vil forsvare det med alt hvad
jeg har. Ikke af had til eller frygt for andre. Men
fordi jeg elsker Danmark.

DET KRISTNEFRIHEDSBEGREB
Det religiøse frihedsbegreb er markant
anderledes end det politiske frihedsbegreb.
Målet i kristendommen er ikke frihed, men
derimod frelsen.
Det kristne mennesker har en egen fri vilje til at
vælge mellem det gode og det onde, men er dog
ikke absolut frit, da det ikke er sin egen skaber.
Men hvis man taler om det kristne frihedsbegreb
er det ikke den fri vilje man normalt taler om,
men derimod frisættelsen fra synden, som Gud
skænker ved troen gennem tilgivelsen. Et
kristent menneske er derfor både fri fra synden,
samtidig med at det er bundet af friheden fra
synden.

FRIHED FRA SYND
Synd er alt det, som skiller mennesket fra det,
som Gud ved sin skabelse havde tænkt med
mennesket, nemlig at mennesket skulle leve sit
liv i relation til både Gud og andre mennesker.
Det kender vi fra det dobbelte kærlighedsbud:
”Du skal elske Herren din Gud og din næste som
dig selv” (Matthæusevangeliet 22,36-40)

nu at bruge det det liv man er blevet givet til at
undlade at synde.
Paulus siger det således: Skønt fri og uafhængig
af alle har jeg gjort mig selv til alles tjener (1.
korinterbrev 9,19)
I Johannesevangeliet står der: ”Et nyt bud giver
jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket
jer, skal også I elske hinanden.”

TROEN
Det er i den kristne tro at man modtager
tilgivelsen for synden, og det er i den kristne tro
at man finder styrken til at forsætte et liv bundet
til kærligheden til Gud og til kærligheden til
næsten.
Kristne bliver ikke frelst pga. gode gerninger,
men bliver frelst og dermed fri fra synd i troen,
Men det er også troen der gør at den kristne af
sig selv og uden at tænke på belønning gør gode
gerninger.

Synd er derfor i kristen forstand at vende Gud
ryggen og kun have fokus på sig selv, og på den
måde ødelægge både sit eget og andres liv.
I kristendommen tror man ikke på, at man selv
kan gøre sig fri fra synden, men at Jesu død på
korset har gjort, at man kan blive fri. Her ofrer
Jesus sig for menneskets skyld for at sone deres
synder.

BUNDET AF FRIHEDENFRA SYNDEN.
Friheden fra synden har dog også en bundethed
indbygget, for efter at være blevet gjort fri af
synden er kristne også gjort frie til ikke længere
at synde, og derfor bundet af en forpligtelse til
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ANGREBET PÅ MASNEDØFORTET APRIL 1940

Spørgsmål til teksten:
1.
2.
3.
4.
5.

Hvad er en fortmester?
Fortmesteren fortæller, at det så ud som om at hvide flager blev smidt ud af de tyske fly, Men det var
slet ikke var små flager, hvad var det så?
Find et kort over Sjælland, Lolland og Falster og find Masnedøfortet. Hvorfor tror du, at der er bygget
et fort her?
Den tyske øverstkommanderende troede at der var 20 mand på fortet, det var der ikke. Hvor mange
var der?
Hvad kom der ud over soldaterne også ned med faldskærm?
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ALSANGSSTÆVNE I NAKSKOV 1940

Spørgsmål til teksten:

36

1. Hvorfor tror I, at man fandt på at synge sange sammen i begyndelsen af besættelsen?
2. Tror I man kan få folk til at mødes i dag og synge sange, hvis der skete noget anderledes i landet?
3. Hvornår synger vi sange i familien eller i andre større grupper?

ALSANGSSTÆVNE I NAKSKOV PÅ KONG CHRISTIANX FØDSELSDAG
Spørgsmål til
teksten:
1. Hvilken dag havde
Chr X fødselsdag?
2. Hordan var vejret?
3. Hvor mange sang
sammen i
Nakskov?
4. Var det kun i
Nakskov man sang
for at hylde
kongen?
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MERN

BARNDOMSMINDER FRA BESÆTTELSEN

Tidligere landmand og nuværende historiker Thomas Nielsen fra Nedermarken ved Mern i Sydsjælland,
fortæller om de år, da landet var besat af de tyske tropper.
” Det første jeg husker fra besættelsen var, da tyske flyvemaskiner fløj hen over landet d. 9. april 1940. Jeg
var da 4 år gammel og jeg mindes, at både mine forældre og de andre voksne på gården alle var i meget
dårligt humør. Ved frokosttid samledes vi alle om bordet. Også tækkemanden, der havde været i gang på
taget. Han var så arrig, at han jog kniven i spegepølsen, så kniven knækkede. Kniven gemte mine forældre
som et minde om begyndelsen til de 5 mørke år.
Tyske soldater blev indkvarteret i Mern. Både i forsamlingshuset og på skolen. En dag var der parade med
fuld hornmusik orkester. Soldaterne holdt afsked, da de skulle sendes til østfronten i Rusland. Vores
lærerinde fik klassen til at møde op for at se på. Bagefter blev hun stærkt kritiseret af forældrene, da det
ikke sømmede sig at indlade sig for meget med tyskerne.
Både min mor og min morfar deltog i modstands bevægelsen. Min mor delte illegale blade ud. Små
nyhedstryk, der opfordrede til kamp mod besættelses hæren. Bladene fik hun fra min morfar, der havde
dannet en modstandsgruppe blandt beboerne i det nærliggende Sandvig. Deres vigtigste opgave var, i ly
af mørket, at tage imod våben og sprængstoffer, som engelske fly kastede ned med faldskærm og skulle
bruges til sabotage og kamp mod tyskerne.
I Sandvig var der dog folk, der arbejdede for tyskerne. De fortalte tyskerne, hvad der forgik og hele
gruppen blev arresteret. Min morfar undslap og trods sine 70 år løb han de 7 km hen til mine forældres
gård for at skjule sig, før han kunne tage videre til København.
Da det danske politi blev taget af besættelses magten i oktober 1944, havde flere held til at undslippe. Bla.
betjent Jensen, der lige indtil befrielsen boede hos os. Selvom min mor havde pakket hans uniform ned,
forlangte Jensen at gå med sine uniformsbukser med gul stribe i midten, når han gik rundt i Mern. Til al
held var der ingen der meldte ham til tyskerne. På befrielsesdagen 5. maj 1945 fandt betjenten resten af
sin uniform frem og meddelte, at nu var der for lille Jensen. Også de lokale frihedskæmpere mente at der
var brug for dem på befrielsesdagen. Præsten, skoleinspektøren og andre gravede våben og armbind
frem og spærrede byens midtpunkt af for at tilbageholde tyske soldater. Det må de have hørt om, for der
kom aldrig nogen. Men så havde byens borgere gjort deres, for at tage afsked med de 5 mørke og lange
år.”
Spørgsmål til teksten:
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1. Hvorfor blev forældrene vrede på lærerinden?
2. Hvorfor boede betjent Jensen i Mern under
krigen?
3. Undersøg, hvad der skete med det danske
politi under besættelsen.

VÅLSE FALSTER

DRENGENSOM ROBERT KERR MØDTE

I 1944 landede den engelske soldat Robert Kerr i Vålse Poul Rasmussen, der kun var en dreng dengang
fortæller her om sin oplevelse.
Det var i april måned 1944, og vi stod og flækkede brænde og så lige pludselig hørte vi nogle
flyvemaskiner, men vi kunne ikke se dem.
Vi kunne høre på motorlyden, at det ikke var tyske maskiner, fordi deres lyd kendte vi. Pludselig stoppede
lyden. Det der undrede os mest var, at vi ikke så en eneste maskine. Vi kunne høre dem, men ikke se dem.
Så kiggede vi op og så fik jeg lige pludselig øje på en skikkelse i faldskæm højt oppe, der ganske langsomt
kom nærmere. Jeg så ikke flere, men der var landet en anden på Nørregård og en anden i Vålse
Vesterskov. Men jeg så kun ham her.
Han lander ved siden af mig. Idet han lander, går jeg hen imod ham. Da han ser mig, siger han
”Deutschland?”. Så siger jeg ”Nej, Danmark”. Da kunne jeg se på ham, at han lyste op. Så var han klar over,
at han var på hjemmebane.
Han står så og peger, som om de havde været flere og jeg vidste, at der var en, der var landet ovre ved
Hans Olsen, lige ved siden af transformatoren. Så pegede jeg derud af og så gik han den vej. Jeg hørte
bagefter, at de skulle være kommet ud til Valnæs og derfra fik den gamle Christian Dahl dem vist videre til
Hesnæs. Men det er jo kun, hvad jeg har hørt.
Da vi jo flækkede brænde, stod jeg jo med øksen i hånden. Så da jeg gik hen imod ham, så havde jeg øksen
med. Og så da det hele var overstået tænkte jeg, det er også sørens, når han kommer deroppefra, at man
så modtager ham med øksen i hånden.
Han havde ikke nogen våben med. Men han havde en lille pose med, som en tepose med noget pulver i,
som lå ved siden af faldskærmen. Jeg åbnede posen, og bagefter gik jeg ind og vaskede hænder i
køkkenvasken og vandet blev fuldstændigt gult. Det farvede helt ad pommern til. Så har jeg fået at vide, at
hvis de falder ud i vandet, så skal de lave en stor plet, så de kunne ses for at blive reddet.
Efterhånden som han kom ned undrede det mig, hvor stor sådan en faldskærm var. Jeg tror nok, at den
var 10 meter i diameter. Den holdt jo mandens vægt. Så han lod den bare ligge der. Men så ved jeg ikke
hvorfor, men nogle timer efter kom en bil med tyskere 10-15 stykker til Vålse by. Og de gik så ud ad os til
og min far blev lidt nervøs for den faldskærm, som lå der på marken. Det var ikke så godt, at den lå der,
hvis de fik øje på den. Så vi skulle brænde den. Det undrede mig, det var første gang jeg havde kontakt
med det der hedder nylon, det kunne ikke brænde, det kunne kun smelte. Det var noget mærkeligt noget at
se fordi det ikke ville brænde.

[En kvinde fra modstandsbevægelsen i København tog til Falster for at følge Robert Kerr i toget fra
Eskilstrup til København. Herfra blev han sejlet i fiskerbåd til Malmø og videre med toget til Stockholm,
hvorfra han fløj tilbage til England]
Spørgsmål til teksten:
1. Hvordan ville du selv have reageret, hvis du pludselig mødte en
engelsk pilot i faldskærmsudstyr og du vidste at landet var besat?
2. Ved du hvad man brugte faldskærmsstof til under krigen?
3. Hvorfor skulle de brænde faldskærmen.
4. Hvad er rationering?
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NYKØBING F BEFRIELSEN1945

Lolland Falsters Stiftstidende 5. maj 1945
Spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvad skete der den 4. maj om aftenen?
Hvorfor var folk glade?
Hvad ville du gøre hvis du fik at vide at Danmark var blevet befriet?
Hvor samledes der mange mennesker?

Folketidende 5. maj 1945
Spørgsmål:
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1. Hvor mødtes mange mennesker den 5. maj 1945?
2. Hvordan udtrykte de deres glæde?
3. Hvad sang de?

DA SYDLOLLAND OPLEVEDE ENFLYGTNINGEINVASION.
På Sydlolland mærkede man ikke meget til besættelsen. I de fem år Danmark var besat, befandt der sig kun til
stadighed en snes tyske soldater i området. De holdt vagt på diget ved Rødbyhavn og på den nu nedlagte flyveplads
ved Strandholm. Men der var ofte luftkampe over Østersøen, og efter disse kampe drev der en gang imellemlig i land
på kysten. Nogle af de allierede flyvere blev ført til den store flyverkirkegård ved Svinø [på Sydsjælland], medens tre
blev begravet på Rødby kirkegård.
Krigen foregik altså roligt i Rødby og Rødbyhavn. Men den 3. maj 1945 rapporteredes det, at flere store
passagerdampere havde passeret Gedser og var på vej vestover. Da skibene hen på eftermiddagen befandt sig ud
for Rødbyhavn, lagde de pludselig kursen ind mod havnen, hvor de ved solnedgangstid kastede anker udfor.
På stranden og fra havnen iagttoges skibene, der havde kastet anker et par sømil fra land, og man så, de var fyldt til
randen af soldater og flygtninge, mest kvinder, børn og ældre. Desuden befandt der sig mange krigsfanger, der var
taget af tyskerne på østfronten. Da mørket begyndte at falde på, kom de første svømmende i land. Senere væltede
flygtninge og krigsfanger i land på flåder. Det var et sørgeligt skue.
Skibene kom fra en østtysk havn, og havde ved afgangen været fyldt til randen. Men undervejs blev skibene bombet
af engelske flyvere. Mange på de tætpakkede dæk blev dræbt af maskingeværkuglerne, og et par af de store skibe
blev så svært ramt af bomber, at de sank med hele deres last.
Den 4. maj oprandt med strålende solskin. Kl. 03.15 kimede telefonen hos borgmester Michelsen, og en kort og klar
besked blev givet, at alle skibenes passagerer nu var på vej ind mod stranden ved Rødbyhavn, og allerede nu var der
myldrende fyldt på digerne. Man opfordrede derfor alle handlende i området, om ikke at åbne deres forretninger.
Man skulle holde sig inden døre.

Skib med flygtninge på vej ind i havnen den 4. maj 1945.
De tyske myndigheder blev hurtigt sat ind i sagen, og der blev sendt tog til Rødbyhavn for at skaffe husly til
soldaterne. Et par militærtog med ca. 30 vogne ankom i formiddagens løb og flygtningene flyttede straks ind.
Ved middagstid tog borgmester Michelsen til Rødbyhavn, det var midt i en alarm og de allierede maskiner bestrøg
både havnen og skibene med deres maskingeværer. Borgmester Michelsen fortæller:
”De tyske flodpramme, som lå i havnen åbnede ild mod maskinerne med deres antiluftskyts. Et par af de engelske
flyvere slog en tur ind over havnen og lod et par bomber – som dog ikke ramte – falde, men det bragte dog de tyske
kanoner til at holde inde.
Når jeg tænker tilbage på disse majdage, kan jeg slet ikke forstå, at vi kom så godt og heldigt fra dem, somvi egentlig
gjorde. Det første problem, der meldte sig var, at overalt på diger og andre steder havde de flygtende forrettet deres
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nødtørft, og vi frygtede for en epidemi. Det var minimalt, hvad vi havde af klor og andre desinfektionsmidler, men vi
undgik heldigvis enhver form for epidemi.
Flyvarslinger og afvarslinger fulgte hinanden med korte mellemrum, og jeg så i ånden et stort luftangreb mod
Rødbyhavn i løbet af natten, og vi belavede os på at evakuere civilbefolkningen fra havnebyen. Det indebar imidlertid
den fare, at de uindbudte gæster snart ville opdage, at husene stod tomme og så sikkert ville overtage dem for at
skaffe sig husly. Den tanke måtte altså opgives, og faktisk lod jeg skæbnen råde for den videre udvikling.
Det næste problem var at skaffe mad. Vi opgjorde løseligt antallet af soldater og flygtninge til at ligge mellem 1012.000, så her var tale om enorme madmængder; alene det at skaffe rugbrød ville være et problem, husk alt var
rationeret.
Vi kunne vel heller ikke i længden holde sammen på alle disse mennesker. Fra omegnens gårde ringedes der, om at
der stod store og mindre grupper af flygtninge på gårdspladserne. Jeg tror nok man gav dem lidt mælk, kogte
kartofler eller brød. Alt forløb roligt.
Vi indkvarterede nogle i Rødby skoles gymnastiksal og nogle italienere blev indkvarteret på teknisk skole.
Vore problemer, siger borgmesteren, blev jo med et løst ved meddelelsen i den engelske radio kl. 20.36 om
kapitulationen. Jeg gik straks hjem, nu kunne jeg sove roligt, der ville ikke blive noget flyverangreb på Rødbyhavn.
Men vi havde stadig de ca. 12.000 fremmede. Den 5. maj om morgenen blev der oprettet et feltkøkken i kirkens
våbenhus, hvor der blev uddelt varm mælk og brød.

Flygtninge
foran Rødby
kirke 5. maj
1945.

Så begyndte
marchen – alle de fremmede var i opbrud. Det var en sørgelig march som man sent glemmer. Børn, kvinder, oldinge
og soldater, de fleste lasede, pjaltede og nu på vej til opsamlingslejre rundt om i Danmark.”

Kilde: Interview med tidligere bormester A. Michelsen blev bragt i Lollands Tidende 4. maj 1955
Skrevet af Hans Chr. Bentsen, Sydlolland lokalhistoriske arkiv, Rødby
Spørgsmål:
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1. Hvad tænker du, at man ville gøre i dag, hvis der pludselig kom 12.000 mennesker til Rødbyhavn eller en anden by?
2. Hvad ville du og din familie gøre, hvis der pludselig stod 5-10 mennesker ved jeres hoveddør og bad om noget at spise?
3. Hvad tænker om, det som den gamle borgmester fortæller?
4. Hvem var det som var på flugt og hvor skulle de hen?

Farv Europas lande i 1940:
Farv så mange lande I kan i den rigtige
farve, brug internettet til hjælp.
Farv lande besat af Tyskland gule
Farv Tyskland og lande,
der arbejdede sammen med Tyskland sorte
Farv lande i krig med Tyskland røde
Farve lande der ikke var med
i 2. verdenskrig i 1940 grønne

Kortet er fra 2020, men dengang i slutningen af 1940 var grænserne lidt anderledes Især var der dengang
et land der hed Sovjetunionen, der havde besat andre lande allerede i 1939. På dette kort skal I blot farve
disse lande røde, da Sovjetunionen var i krig med Tyskland. Et andet land, der fandtes dengang er
Jugoslavien, det er nu blevet til mange lande. Jugoslavien kom først med i krigen i 1941.
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SPØRGSMÅL TIL SANGENE
DER ER ET YNDIGT LAND
1.
2.
3.
4.
5.

Beskriv, hvordan det Danmark ser ud, som Oehlenschläger, tegner i sin sang.
Lav en tegning med de billeder som digteren beskriver.
Hvordan ser Danmark i 1823 ud i forhold til i dag?
Hvorfor synger vi stadig ”Der er et yndigt land” til fodboldkampe i Fælledparken?
Hvis du skulle skrive en ny nationalsang til Danmark i dag, hvordan skulle den så lyde eller hvilke
billeder skulle med i dag?

ENLÆRKE LETTED’ DANMARK FRIT
1. Hvordan er stemningen i sangen?
2. Sangen er skrevet af Mads Nielsen i 1945. Hvorfor skriver Mads Nielsen "Danmark frit" i sidste
linje i versene? Hvilken situation handler det om?
3. Mads Nielsen skriver om de tapre døde. Hvem er det specifikt han mener?
4. Mads Nielsen skriver i sidste vers: "..du, som styrter de stoltes riger.." Hvem er det? Er det en ven
eller en fjende ifølge Mads Nielsen?
5. Prøv at fortælle, med dine egne ord, hvordan der så ud i gaden den dag, Mads Nielsen skriver om.
Beskriv lydene, farverne og stemningen.

DENBLÅ ANEMONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hvem har skrevet Den blå anemone?
Hvad skete der i Danmark det år, teksten blev skrevet?
Find ud af hvem forfatteren var, og hvad der skete med ham.
Find ud af hvordan en anemone ser ud.
Tegn den på et A4-papir.
Læs sangen grundigt igennem.
Hvad sker der med den lille anemone.
Hvad er forskellen på jordene på Lolland og ved Vestkysten.
Hvad frygtede Kaj Munch – hvorfor?
Hvorfor tror du at denne lille blomst bliver symbol på HÅB for Kaj Munch (4.vers)?

ALTID FREJDIG NÅR DUGÅR
Hvad betyder ’frejdig’?
Hvad skete der i Danmark i 1864?
Hvilken 100-års fejring markerer vi år og især i Sønderjylland?
Hvorfor siger digteren, at man ikke behøver at være bange?
Det fortælles, at fra fangecellerne i Vestre fængsel, så sang man salmen, når frihedskæmperne
blev ført bort. Hvorfor sang man for hinanden?
6. Hvad tænker du om vers 3? Hvilke ting eller mennesker er værd at kæmpe for og måske endda dø
for?
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1.
2.
3.
4.
5.

JUTLANDIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvad handler Jutlandia om?
Hvad er Jutlandia?
Hvilken krig er der tale om?
Hvilken rolle havde Jutlandia under krigen?
Hvorfor tror du, at sygeplejerskerne var ned til 16 år?
Hvilke lande deltog i krigen?
Hvornår foregik krigen?
Prøv at beskriv forskellen på vers og omkvæd, hvordan tror du Kim Larsen har tænkt omkvædet?

FRIHEDENS LYSDØGN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvad betyder ’frihed’ for dig? Hvornår tænker du på ’frihed’?
Hvad får sangen Frihedens lysdøgn dig til at tænke på om frihed?
Er der noget, du særligt lægger mærke til i sangen?
Hvad er de fem emner, som friheden bliver knyttet sammen med i sangens fem førstelinjer? Hvad
fortæller lige de ting om frihed?
Hvilke traditioner nævnes i sangen? Hvad har traditioner med frihed at gøre?
Hvad er det for en tradition, der bliver nævnt i sangens sidste strofe?
Hvorfor tror du, at nogle familier stadig sætter lys i vinduerne 4.maj?
Hvorfor er det vigtigt at mindes befrielsesdagen?
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HVADER FRIHED?
Skema 1

HVAD SIGER DE MEDVIRKENDE I VOXPOPPENMEST FRIHED ER?

Skema 2

FIND FORSKELLE OG LIGHEDER I FRIHED UNDER CORONAKRISENOG UNDER BESÆTTELSEN?
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Hvad er man ikke fri til under
Coronakrisen

Hvad var man ikke fri til under
Besættelsen 1940-45

Hvad er man ikke fri til under
Coronakrisen, som man heller
ikke var fri til under
Besættelsen 1940-45
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FRI TIL OG FRI FRA
Skema 3

SKRIV I SKEMAET, HVAD MANKANVÆRE FRI TIL OG FRI FOR:
Man kan være fri til at:

Man kan være fri for at:

ER FRIHEDKUNGODT?
De fleste mennesker forbinder frihed med noget godt, men flere personer i vox-pop’en siger, at frihed er
at kunne gøre, hvad man har lyst til. Men er det man har lyst til altid godt?
Skema 4
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GIV EKSEMPLER PÅ, HVAD MANKUNNE FÅ LYST TIL AT GØRE, SOM IKKE ER GODT?
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