Danmark frit

!

Tænk hvordan det må have været i 1945, da Danmark blev frit igen
efter besættelsen. Syng en sang om frihed og se om I kan finde frem til
stemningen fra befrielsesdagen.

En sang om frihed
Under Danmarks besættelse blev der sunget mange fællessange, men der er ikke skrevet så
mange sange om selve besættelsen. En af de sange, der er skrevet, og som vi synger i dag, er
Danmark frit. Den kaldes også af og til for En lærke letted.
Danmark frit er skrevet af apoteker Mads Nielsen fra Kolding. Han havde skrevet mange
sange før denne og fik i 1945 en forespørgsel fra KFUM om at skrive en sang om befrielsen.
Den opfordring tog han imod.
Lærken er som andre fugle et symbol på frihed. Tænk på, hvordan en fugl kan flyve frit over
land og by og landegrænser og ikke bliver holdt fast af noget. Lærken har derudover været et
symbol på Danmark siden 1864, og har også været et symbol på forårets komme, glæde og håb.

Øvelse 1 – arbejd med sangens tekst
•	Læs sangteksten i fællesskab i klassen. Tal undervejs om svære ord, og hvad de
enkelte linjer mon betyder. Hvad betyder fx:
•	"De tusind tårne tog til at tone" (1. vers)
•	"Frimandskår" (2. vers)
•	"segned" (3. vers)
•	"bolt og bånd" (4. vers)

Øvelse 2 – syng sangen
• Syng sangen i klassen.
•	Tal om hvad I sammen kan gøre for at få sangen til at lyde godt. Er der fx noget, I
vil synge stille og blidt, og noget I måske vil synge kraftigere? I kan også prøve at
eksperimentere med jeres klang.

Øvelse 3 – forestil jer befrielsesdagen
•	Lyt til frihedsbudskabet fra d. 4. maj, 1945. Forestil jer imens, at I hører beskeden
i 1945, efter at man I Danmark havde været besat af tyskerne i fem år.
• Tal bagefter sammen i klassen om, hvad I hørte i klippet.
•	Tal med din sidemand om: Hvordan tror I, der så ud i gaden på befrielsesdagen
– altså den dag, som Mads Nielsen skriver om i "Danmark frit"? Beskriv lydene,
farverne og stemningen.
Overvej, om I i klassen en dag kan besøge det lokale plejehjem og synge Danmark frit sammen med de ældre. Derefter kan I snakke med dem om deres erindringer fra 2. verdenskrig.
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