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FORORD

“I dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-
tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette  
Øjeblik meddelt, at de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.” 

Sådan lød det den 4. maj 1945 om aftenen kl. 20.35 midt i en udsendelse med krigsnyheder, 
som BBC London sendte til Danmark . Ordene og stemmen, der læste dem op, er blevet ikoniske 
for befrielsen .  

Danmark var atter frit efter 5 års tysk besættelse fra 9. april 1940 – til 5. maj 1945.

I 2020 kan vi ikke alene fejere 75 året for befrielsen men også 75 år uden krig udkæmpet på 
egen jord . I den anledning er temaet for årets salmesangsprojekt FRED OG FRIHED . 

Både i krigstid og i fredstid bliver fred og frihed besunget både i og uden for kirken og ofte er 
sang et element i kampen for frihed og med til at holde modet og kapgejsten oppe i svære tider .  
En tradition som eleverne lærer at kende gennem salmesangsprojektet FRED OG FRIHED . 

      Alsangsstævne under besættelsen. FOTO: WWW .ALSANG .DK
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FORMÅL

Formålet med salmesangsprojektet FRED OG FRIHED er at give eleverne et indblik i, hvad  
frihed og befrielse er historisk, filosofisk og i kristentroen.  

Eleverne præsenteres for fire salmer, både som poetiske tekster og som brugstekster i kirken. 
Salmerne introducerer endvidere eleverne til fire forskellige salmedigtere og deres kristentro.
Projektet FRED OG FRIHED skal gøre eleverne i stand til at samtale om salmer og sange som 
religiøse udtryk og koble dem til de centrale temaer, der behandles i projektet. 

Finalens fællessang har tillige til hensigt at give eleverne oplevelsen af, at de kan synge med  
god intonation og klang, og at de er i stand til at bruge salmer som udtryksform og til at være 
aktive deltagere i den del af dansk kultur, som fejringen af Befrielsen forsat er . 

FORLØBET BESTÅR AF 3 FASER 
1. FASE: I indøver og arbejder med årets fire salmer samt emnerne fred og frihed.
2. FASE: I besøger den lokale kirke, hvor præst og organist kan præsentere salmerne  
               i en kirkelig sammenhæng . 
3. FASE: Salmesangsfinale i Fredens Kirke 18. marts 2020 

ÅRETS FIRE SALMER
I projektet FRED OG FRIHED præsenteres eleverne for fire salmer:

“Altid frejdig når du går” og “Du ved det nok mit hjerte” er salmer med besættelseshistorie .  

“Tænk at livet koster livet” siger, at kampen for frihed er nødvendig, og at frihed er værd  
at slås for også i fredstid . 

“I al sin glans nu stråler solen,” skildrer den befrielse, der ifølge det kristne livssyn ligger  
i kristentroen, og i at blive fornyet i troen eller styrket i den. 

  SALMESANGSFINALE I FREDENS KIRKE  
  ONSDAG DEN 18 . MARTS 2020 
  Finaledagen holdes i og omkring Fredens kirke . Eleverne får fortalt om kirkens  
  indretning og om både kirkens og kirkegårdens relation til 2 . verdenskrig og befrielsen . 

  Kørsel til finalen sørger Svendborg Provsti for. 
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BAGGRUNDSARTIKLER TIL LÆREREN
FRIHED
Juridisk, filosofisk, politisk, som ytringsfrihed og religiøst i kristendommen
Artikel skrevet af sognepræst Mai Bjerregaard Andersen

Ordet Frihed 
Ordet frihed kommer af det middelaldertyske 
ord vriheit. Ordet er afledt af det germanske adjek-
tiv fri, som bl .a . indgår i frelse . Det er beslægtet 
med ord som fred, frænde, frille samt det tyske 
Freúnd og det engelske friend / ven . 

Ordet frihed spiller en central rolle i både teologi, 
etik og politik, og er et ord med stor symbolværdi. 
Frihed opfattes som et af de højeste goder. En 
fundamental vestlig værdinorm .

Begrebet frihed har ikke nogen klar og entydig 
definition. 

Begrebets kerneområde er den personlige frihed 
fra fængsel eller slaveri under andre – men har 
ikke en eksakt definition. 

Frihed kan enten opfattes som en værdi eller 
som en forudsætning for overhovedet at kunne 
tale om værdier . 

Frihed kan både være negativ og positiv . Man  
kan være fri for noget, og man kan have frihed 
til at gøre noget. Frihed kan være den “positive” 
ret til selvbestemmelse og frihed kan være det 
“negative” fravær af indblanding.

Frihed er også et modebegreb . I nutiden er 
friheden til personlig selvudfoldelse og til selv 
at vælge sin tilværelse blevet et bannermærke 
for moderne livsstil . Mange vil gerne være fri for 
ægteskabets juridiske og moralkse bindinger . 
Man kan klæde sig, som man vil, så længe det 
ikke forstyrrer den offentlige orden. Retten 
til fri abort begrundes med kvinders ret til at 
bestemme over egen krop . Ordet frihed eller 
befrielse indgår i navnet på en række politiske 
bevægelser, f .eks .  PLO, Den Palæstinensiske 
Befrielsesorganisation . Afslutningen på kolo-

nitiden kaldes af nogle befrielsen for fremmed-
herredømme. To politiske kampe, hvor kampen 
for frihed er forbundet med brug af vold . 

Frihed juridisk 
Frihed har været en personretlig kategori i snart 
2000 år . I Romerriget var folk, der ikke var fri 
(liber) slaver (servus) . Frie personer havde ret-
tigheder, mens slaver betragtedes som ting (res) . 
Frie personer var ikke underkastet en andens 
herredømme. Det var slaver. 

En slave kunne blive fri ved en særlig procedure, 
emancipatio. Ordet emancipation er siden kom-
met til at betegne ligestilling og dermed opnåelse 
af samme friheder og rettigheder som andre, fx 
kvindeemancipation . 

Indskrænkninger i den personlige frihed har 
der også været i Danmark . Den middelalderlige 
talemåde “Byluft gør fri, landluft gør ufri” henty-
der til, at byernes borgere ikke som folk på landet 
frem til stavnsbåndets ophør i 1788-1800 hørte 
under en bestemt herremand . Med Grundloven 
af 1849, fik borgere over 30 år stemmeret men 
ikke de syv F ér: Fruentimmer, folkehold, fattige, 
fallenter, fjolser, forbrydere og fremmede. De har 
siden i tidens løb fået stemmeret. Menighedsråd 
var det første demokratiske organ, kvinder fik 
stemmeret til . Det skete i 1903 . 

Grundloven gav også landets borgere en række 
frihedsrettigheder som religionsfrihed, forsam-
lingsfrihed og ytringsfrihed. Grundlovens §71 
indeholder særlige regler, der beskytter den 
personlige frihed .

I strafferetten er både krænkelser af kønsfri-
heden – voldtægt og ulovlig frihedsberøvelse – 
alvorlige forbrydelser. 
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At vi som samfund anser frihed for et stort gode 
afspejler sig i straffesystemets brug af friheds-
berøvelse/fængsel som straf. 

Frihed filosofisk 
Rousseau anså mennesket for at være godt af 
naturen . Han forestillede sig, at det i en naturtil-
stand levede i frihed . Han vendte sig derfor mod 
teorier om samfundspagten, hvorefter det var 
det borgerlige samfund, der sikrede friheden . 
Og han så det som sin opgave at sikre friheden 
i det borgerlige samfund over for statsmagten . 
Tanken om, at frihed er lig med natur/instinkt og i 
modsætning til kulturen, har haft stor indflydelse 
i vesten. Til Rousseaus frihedsidéer hører bl.a. 
hans tanker om fri børneopdragelse.

John Locke talte i sin beskrivelse af engelsk  
forfatning om lovgivende, udøvende og døm-
mende magt og fordrede en adskillelse af den 
udøvende og dømmende magt. En tanke som 
Montesquieu videreudviklede til sin lære om 
magtens deling som en betingelse for politisk 
frihed, fordi den forhindrer magtmisbrug . En 
tanke som også ligger i den danske grundlovs §3: 
“Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget 
i forening. Den udøvende magt er hos kongen. 
Den dømmende magt er hos domstolene”. 
Magten er delt mellem forskellige myndigheder 
for at undgå, at al magt samles hos én myn-
dighed, og for at forhindre magtmisbrug .

I Kants filosofi er frihed både at kunne sætte 
sig udover indre tilskyndelser og behov, at være 
fri for ydre tvang og at have ret til at handle og 
ytre sig frit. Virkelig fri er viljen dog først som 
tænkende fornuft – når man lever efter reglen: 
Opfør dig sådan, at grundlaget for dine beslut-
ninger også kan danne grundlag for en almen-
gyldig lovgivning. (Det katagoriske imperativ) 

John Stuart Mills skrift “Om Friheden” fra 1875 
er et centralt og uomgængeligt værk i diskus-
sionen om individets frihed og statens ret til at 
indskrænke den . Han sondrer mellem handlinger, 
som kun berører én selv, og de handlinger, der 
berører andre. Kun de handlinger, som også 
berører andre, må staten intervenere i.  Den 
menneskelige friheds vigtigste område er for  

Mill samvittighedsfrihed, herunder ytringsfrihed.
For det andet er “frihed” frihed til at vælge livs-
stilling og beskæftigelse (i Danmark med ind-
førelsen af nærringsfrihedsloven i 1849), retten 
til at indrette sit liv, således som det passer ens 
karakter, frihed til at handle efter ens tilbøje-
lighed under forudsætning af, at man tager 
konsekvenserne, og så længe ens handlinger ikke 
tilføjer ens medmennesker ondt. Som det tredje 
nævner Mill foreningsfriheden . 

Mills opfattelse – at staten kun bør indskrænke 
folks handlinger, hvis de skader andre – blev 
påberåbt under debatten om legalisering af  
homoseksualitet og pornografi. 

Frihed politisk 
Stort set alle politiske ideologier og politiske 
partier mener, at frihed er et vigtigt gode, men 
de forstår ikke det samme ved ordet frihed .  
Nogle lægger størst vægt på frihed fra tvang og 
indespærring, konfiskation af ejendom, censur, 
kontrol mm . Andre lægger vægt på frihed til 
indflydelse, midler, muligheder, uddannelse mm. 
Synet på frihed har i høj grad indflydelse på  
opfattelsen af staten og statslig indblanding . 

Liberalisme
I liberalismen er frihed menneskets frihed i 
forhold til statsmagten. Synet på staten er 
dobbelt . Positivt som opretholder af lov orden . 
Negativt som indskrænker af retten til at leve og 
tænke, handle og tale som man vil, hvis ikke det 
skader andres ejendom eller indskrænker deres 
frihed. Den økonomiske liberalisme betoner først 
og fremmest markedets frihed og den private 
ejendomsret . Den politiske liberalisme lægger 
vægt på individets frihed og rettigheder (f.eks. 
tros- og ytringsfrihed). De to former for liber-
alisme kommer i konflikt der, hvor markedets 
frihed begrænser individets frihed . 

Socialisme 
I socialismen kædes frihed sammen med mu-
ligheder for alle – økonomisk og på andre om-
råder . Det kræver omfordeling af borgernes 
penge og dermed et statsapparat, der kan 
opkræve skatter og tildele midler både til en-
keltindivider og offentligt drevne institutioner 
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som skoler, sygehuse, offentlig transport mm. 
Socialismens syn på staten afhænger af statens 
vilje og evner i så henseende . 

Konservatisme 
I konservatismen kædes frihed og fællesskab 
sammen . Både de givne fællesskaber – landet  
og familien – og de selvvalgte fællesskaber – 
arbejdspladsen, fodboldklubben, vennekredsen . 
Konservative har hverken ubetinget lighed eller 
ubetinget frihed som mål . Statens opgave er 
hverken, at befolkningen lykkes via lighed eller 
via frihed . Statens opgave er at sikre folk imod 
ulykke.  Og staten skal være “stærk nok til at løfte 
den svage, men for svag til at knække den stærke.”

Ytringsfrihed og tolerance 
Forholdet mellem frihed og tolerance er et 
spørgsmål, som har fyldt meget i den offentlige 
debat de sidste år . 

Grundlovens § 77 om ytringsfrihed giver en 
juridisk ret til at sige, hvad man mere, så længe 
man ikke opfodrer til vold eller ulovligheder, ikke 
bagvasker enkeltpersoner eller kommer med 
diskriminerede udtalelse . Og politiet har pligt til 
at beskytte talere ved lovligt anmeldt demonstra-
tioner mod vold, for at sikre at demonstrationen 
kan gennemføres.  

Om det er rigtigt eller forkert at give udtryk for 
sin kritik af andres måde at leve på, af deres 
tro eller deres holdninger skarpt eller i det hele 
taget, ser folk meget forskelligt på .  Nogle mener, 
at ytringsfriheden bør begrænses af hensynet til 
andres følelser. Andre siger med henvisning til 
Voltaires: “Jeg vil bekæmpe dine meninger, men 
jeg vil dø for din ret til at have dem”. 

Et vist mål af selvcensur har der altid eksisteret . 
Spørgsmålet er, om de elektroniske medier har 
gjort den større? Hvis man i dag ytrer sig kritisk 
om islam, om fri abort eller siger, at mennesket 
har meget ringe indflydelse på klimaforandringer, 
risikerer man at blive hængt ud som umenneske 
og det kan kun de færreste holde ud . 

Kristendom – Frihed er frelse 
Frelse betød oprindeligt “frihals”, dvs. at en dømt 
fange eller træl blev fri for lænke om halsen . At 
være frelst betyder at få og at have en frihed, 
man ikke kan skaffe sig selv. 

Frelse er i kristendommen Guds indgriben, at 
Gud sendte sin Søn til verden for at befri men-
nesket fra synd og død. Troen på frelsen – at 
Jesus skænker et menneske syndernes forladelse 
og evigt liv ufortjent, uden at det skal eller kan 
gøre sig fortjent til den – befrier et menneske  
for at skulle retfærdiggøre sig selv. Frihed er at 
være frelst og ikke skulle gøre sig fortjent til  
Guds kærlighed . 

Frihed er frihed for synd og ubundethed af  
Moseloven som vejen til frelse . Den kristne skal 
ikke holde Guds bud for at få frelsen; den kristne 
skal holde loven som tak for frelsen . 

Særligt apostlen Paulus betoner i sine breve 
den frihed, Kristus skænker den troende (bl .a . 
Gal 5,1ff; Rom 6,18-23). Paulus benytter billedet 
“slave” og “fri” om mennesket før og efter Kristus. 
Den kristne besidder den sande frihed, som man 
har uanset, om man er slave eller fri . 

I teologien kan spørgsmålet om menneskets 
frihed ikke skilles fra spørgsmålet om syndens 
magt over mennesket . Her forstås vilje ikke som 
en evne til at vælge – valget mellem at gå til højre 
eller venstre f .eks . – men som det, der bestem-
mer valget . Og her er mennesket ikke frit men 
bundet. Paulus siger det sådan: “Det gode, som 
jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg  
ikke vil, det gør jeg.” (Rom 7,19)

I skriftet om den frie vilje, De libero arbitrio fra 
389, rejste Augustin spørgsmålet om det ondes 
ophav og menneskets evne til at handle i over-
ensstemmelse med sin indsigt i, hvad der er godt 
og ondt . Augustins værk og forholdet mellem 
menneskets frie vilje og Guds nåde blev stærkt 
diskuteret både i Augustins samtid (pelagianismen) 
og senere i middelalderen .  
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Befrielse og frihed i evangelisk-
luthersk lys 
Martin Luther var en munk og præst, som blev 
født i år 1483 i Eisleben i Tyskland. Han var præst 
i Augustiner-eremitternes (eneboeres) orden, og 
havde fået en grundig uddannelse i den katolske 
lære . Han var professor i den hellige skrift ved 
universitetet i Wittenberg og havde til opgave at 
studere og undervise i Bibelen . 

Selvom Luther som munk havde viet hele sit liv 
til Gud, levede han i flere år i frygt for Gud og for 
sig selv, fordi han ikke syntes, at han gjorde det 
rigtige eller nok af det gode . En dag sad han i sit 
tårnværelse ved universitetet og læste i Bibelen, 
at alle har syndet og har mistet herligheden fra 
Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans 
nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Da han 
læste de ord fra Paulus´ brev til Romerne kapitel 
3,23-24, kom Luther frem til sine nye forståelse 
af Gud .

Hidtil havde Luther misforstået, hvad der lig-
ger i ordene Guds retfærdighed . Det er ikke en 
retfærdighed, der straffer og belønner. Guds 
retfærdighed er lig med den kærlighed, tilgivelse 
og barmhjertighed, som Gud giver til mennesker 
gennem sin søn. Guds retfærdighed er, at Kris-
tus ved sin lidelse og død har helet det brudte 
forhold mellem Gud og mennesker . Og den 
forsoning foræres mennesket som en gave, men-
nesket kun kan tage rigtigt imod i tillid og tro. Tro 
handler ikke om at gøre men om tillid. Tillid til at 
Jesus er menneskers frelser og menneskers vej til 
fællesskab med Gud . 

Den tro, som befriede Luther for sin angst for 
Gud og satte ham fri til at leve for næsten og for 
evangeliets udbredelse, fik Luther til at protes-
tere – deraf ordet protestantisme . 

1517 offentliggjorde Luther 95 Teser mod aflads-
handlen, og de gav genlyd og så megen ballade, 
at paven i 1520 udstedte en bandbulle, hvor han 
gav Luther 60 dage til at tilbagekalde teserne, 
ellers vil han blive smidt ud af kirken . Luther 
svarede ved at brænde bullen, og et halvt år 
senere bandlyste paven Luther fra den katolske 
kirke og forbød hans skrifter.  

Bandbullen lukkede ikke munden på Luther . I 
dens kølvand udgav han i stedet fire skarpe  
programmatiske reformatoriske skrifter . 
Et af dem var Om et kristenmenneskes frihed fra 
november 1520. 

Det indledes med paradokset: “Et kristenmen-
neske er en fri herre over alle ting og ingen 
undergivet” samt “Et kristenmenneske er i alle 
ting en træl, skyldig at gøre tjeneste og enhver 
undergivet”. 

To sætninger som forklares og uddybes i skriftet: 
Det kristne menneske er frit, fordi det “har intet, 
hverken i Himlen eller på jorden, som det kan 
leve, være from, fri og kristen ved, uden det 
hellige evangelium, Guds ord, forkyndt af  
Kristus...”. Troen alene gør from uden gode  
gerninger . 

Den kristne skylder Gud og næsten at være  
“tjenere, trælle, forvaltere”, dvs. at prædike  
Kristus, kristentro og kristelig frihed for andre . 

Gode gerninger kan ikke tjene til at vinde frelse, 
men en god, from mand gør gode gerninger.

Det indre menneske er frit, men det ydre men-
neske er en træl. I det ydre liv skal mennesket 
“styre sin egen krop og omgås med andre folk”. 

Den kristnes frihed er ifølge Luther hverken reli-
gionsfrihed eller politisk frihed, men friheden fra 
at skulle yde nogen god gerning for at blive frelst. 

For at stoppe Luther og hans ligesindede blev  
Luther i 1521 indkaldt til rigsdagen i Worms og 
lovet frit lejde . Luther kom, og da han på rigsdagen 
blev spurgt, om han stod ved sine skrifter eller 
trak dem, svarede han med en kraftfuld og vel 
forberedt tale og afslog enhver tilbagekaldelse . 
“... min samvittighed forbliver fanget i Guds Ord. 
Jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget, for 
det er hverken sikkert eller bringer frelse at gøre 
noget mod sin samvittighed . Gud hjælpe mig, 
Amen.” 
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Dette er i fortællingen blevet til de berømte 
ord “Her står jeg og kan ikke andet” .
 
Før rigsdagen nåede at træffe en beslutning, 
forlod Luther Worms . På vej mod Wittenberg blev 
han undervejs “bortført” af sine tilhængere og 
bragt i sikkerhed til borgen Wartburg.

Få dage efter blev “Worms-ediktet”, som erklæ-
rede, at Luther var kætter, udstedt . Han blev 
endvidere anklaget for at opildne til strid og 
ødelæggelser.

I skriftet De servo arbitrio (Om den trælbundne 
vilje) fra 1525 hævdede Martin Luthers, at men-
nesket ikke har en fri vilje over for Gud, men at 
viljen er trælbunden og kun kan befries af Guds 
nåde . 

Luther drog ikke politiske konsekvenser af sit 
budskab. Han vendte sig mod de oprørske 
bønder under Den tyske Bondekrig i 1525. De 
ville transformere troens og evangeliets indre og 
åndelige frihed til en ydre politisk, sagde han. 

Konflikten mellem den kristne åndelige frihed, 
som udspringer af troen på syndernes forladelse 
og en kristeligt religiøst begrundet kamp for  
sociale forbedringer og politisk frihed kom 
herved frem . 

Andre reformatorer drog politiske konsekvenser 
af troens frihed, og deres frihedsbegreb var ikke 
uden betydning for tanken om menneskeret-
tigheder .

      Martin Luther for Rigsdagen i Worms, 1521. MALERI AF ANTON VON WERNER, 1877.



MØDE MED DEN DANSKE SALME FRED OG FRIHED

11 

Gud, konge og fædreland 
Besættelsen førte en kulturkristen vækkelse med 
sig, hvor man samledes om flaget med korsban-
neret, og kongen var som i Det gamle Testa-
mente folkets samlingspunkt og garanten for 
landets fremtid i frihed og sikkerhed . 

Det var en præst fra Ålborg, som fandt på at 
samle folk til alsang . Foredrag om Grundtvig 
blev et tilløbsstykke i København. De røster, der 
i 1930´erne ville have afskaffet kristendomsun-
dervisningen, forstummende for en tid . Både det 
Grundtvigske ungdomsarbejde og Indre Missions 
ungdomsarbejde i KFUM og KFUK voksede mar-
kant under besættelsen . 

Modstandsfolk og kristentro 
Mennesker gik ind i modstandskampen af mange 
forskellige grunde . For nogen var deres kristne 
tro afgørende for deres valg. De anså ikke Dan-
mark som noget helligt men som det jordiske 
hjem, Gud havde givet dem . Ansvaret for det 
land og pligten til at give det videre som et hjem, 
hvor deres næste – koner børn familie og venner 
– kunne leve i fred og frihed, var med til at gøre 
dem til modstandsmænd. Ikke med dødsforagt 
men af kærlighed til livet og næsten kæmpede de 
for livet i et frit fædreland - med livet som indsats 
i tillid til opstandelsen og det evige liv .  Den fred 
der kommer af, at der ikke er noget at slås for – 
intet fædreland eller religion eller næste – var for 
dem død åndløshed. Var der ikke noget, der var 
værd at død for, var der ikke noget at leve for. Så 
var livet tomt og meningsløst. Det fortæller nogle 
af de dødsdømte modstandsfolks afskedsbreve. 

112 danske frihedskæmpere blev henrettet af 
den tyske besættelsesmagt. Den første hen-
rettelse fandt sted den 28 . august 1943 . Efter 
frihedskæmperne var arresteret, blev de stillet 
for en krigsret. Efter dødsdommen gik det stærkt: 
Hurtigt efter domsafsigelsen blev de henrettet . 
Inden henrettelsen fik de ofte lov til at sende et 
afskedsbrev til familien . Brevene er samlet i bogen 
“De sidste timer – Afskedsbreve fra friheds- 
kæmpere 1943-1945”.

_______________________

CHRISTIAN ULRIK HANSEN (*26 . maj 1921 – †23 . 
juni 1944) indledte et af sine breve med over-
skriften:

“Tro, Haab, Kærlighed. / Frihed, Sandhed, Ret. 
/ Pligt, Ære, Troskab.” – og skrev først derefter 
“Kære Inge”. 

I et andet brev skrev han: 

“Så bliver da disse tre; Tro, Haab og Kærlighed, 
men størst blandt disse er Kærlighed (Paulus' 1. 
brev til korinterne 13.13 ): lad Kærligheden gro 
I jer, lad den vokse med ham, som kom herned 
alene for at bære og sone vores Skyld. Også min 
Skyld har han taget paa sig. I Troen paa, at han 
har taget min Synd paa sig, i Haabet om, at han vil 
tage mig ved Haanden og i Kærligheden til ham er 
det, jeg dør. Derfor er det ikke meningsløst, at jeg 
dør. 

Annalise, Hans og Bent (formodentlig hans 
søskende) vær altid gode ved Mor og Far. Skab jer 
et Hjem, dansk og kristent. Opdrag jeres Børn til 
at elske ham, der gav sit Liv for os, og til at elske 
det Land og det Folk, Gud gav os. Jeg har villet så 
meget og jeg har nået så lidt.” 

Og Christian Ulrik Hansen sluttede: 

“Og det skal da være mit allersidste Ønske, når 
freden er inde, tag da et forældreløst tysk Barn til 
 jer i Stedet for mig. Thi saaledes forlanger Gud det 
af os, at vi skal være Redskaber først for hans Streng-
hed, saa for hans Mildhed. Gud i Vold. Christian.”  
_______________________

_______________________

MARIUS ANTON PEDERSEN FIIL (*21 . maj 1893 – 
†29 . juni 1944) skrev i et afskedsbrev:

“Saa, elskede Gudrun!
Så er jeg beredt til Herrens Naade. Thi han vil 
hjælpe os alle, vi, der trænger til det, og jeg dør i 
den Forvisning, at I vil holde sammen om alt, hvad 

FRED OG FRIHED
Folk, tro og kirke under besættelsen
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der er jeres, og at I vil bevare det til vores kom-
mende Slægt, og den Slægt vil lade det gå videre til 
næste Slægt, der vil vokse frem med vores Navn.

Herren være med jer, Herren bevare jer, Herren 
lyse sit Ansigt over jer og os alle, Fred i vor Herre 
Jesus Kristi navn. Amen.
Kys fra os alle. 

Jeres Marius, Peder og Niels 

Derefter følger en række hilsner, der i blandt er 
en liste med salmer:

Kirkeklokke! ej til Hovedstæder.
Der står et Slot i Vesterled.
Kæmp for alt, hvad du har kært.
Danmark i tusind Aar.
Vor Gud han er så fast en Borg. 
_______________________

_______________________

SVEND GEORG BORUP JENSEN (*19 . december 
1909 – †17 . marts 1945) skrev:

“Nu skal jeg op til min Moder, og velsagtes mødes 
vi alle senere. – Mine sidste ord er: »Kæmp for alt, 
hvad du har kært, dø om så det gælder, da er livet 
ej så svært døden ikke heller.” 
_______________________

_______________________

KAJ LEO CHRISTENSEN (*7 . november 1917 – †17 . 
marts 1945) skrev:

“Husk nu det, Mor, at jeg altid har sagt: dø om så 
det gælder. Jeg er rolig og fattet, hvis det kan være 
jer til nogen trøst.”
_______________________

Den danske folkekirke under  
besættelsen 
Den danske folkekirke var som det danske folk 
splittet både i holdninger og adfærd under 
besættelsen, 1940-1945 .  

Kirkehistorikeren Hal Koch skrev i 1943 til forsvar 
for samarbejdspolitikken, at regeringens opgave 
var at klare ærterne, handle fornuftigt og få 
tingene til at gå, ikke at finde sandheden.  Netop 
spørgsmålet om sandheden fik andre til at tage 
kampen op både med ånden og med hånden . I 
et brev til Hal Koch skrev K. E. Løgstrup, at han 
var bange for, at klogskab forpasser afgørelsen 
og dermed æren som kun vindes i kampen mod 
retsløshed. “Det er da for os kun spørgsmålet om 
gudsfrygt eller gudløshed.”

Kirken under besættelsen 
De fleste præster holdt lav profil under krigen. 

12-13 præster var nazister og var inspireret af 
den tyske bevægelse Tyske Kristne. De ønskede 
Det gamle Testamente fjernet fra kirken og 
hævdede, at Jesus ikke var jøde men arier. De 
argumenterede med Bibelen for, at jøderne 
var antikrist, og at de derfor skulle fordrives fra 
landet . 

Langt flere præster deltog i modstandskampen. 
Meget generaliserendes anså missionsfolkene 
modstandskampen for deres kirkelige pligt, de 
grundtvigske så den som deres folkelige pligt og 
de tidehvervske som deres kristne pligt at være 
de skabte og givne tro . 

Det danske Frihedsråd, der blev dannet i 1943 og 
var det nærmeste Danmark kom på en alternativ 
regering, fik i 1944 Fyens biskop Hans Øllgård 
som medlem . 

Fem præster blev dræbt under besættelsen, 40 
blev arresteret og 70 gik under jorden . 

Præster og menigheder prøvede at forhindre 
tyskernes overgreb på danske jøder. Flere kirker 
blev brugt som skjulesteder for de forfulgte jøder 
og for genstande fra synagogen. Enkelte kirke-
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personligheder kom med antisemitiske udtalelser .
Den bedst kendte modstandspræst er drama-
tikeren Kaj Munk (*1898 - †1944). I 1930´erne 
tog Kaj Munk afstand fra parlamentarisme og 
demokrati, og han talte og skrev pænt om den 
stærke mand, der sætter handling bag ord, 
mænd som om Hitler f .eks . Samtidig var han 
skeptisk overfor Hitler . I digtet Grundlovsændring 
udgivet i 1939, hvor Munk foreslår at indføre 
paragraffen ”Elskoven er Hellig”, spørger han 
“Hvornaar kommer mon Hitler?” Ikke fordi han 
længes efter ham, men fordi han frygter ham 
som straffen for at sjuske med kærligheden. 
Den 21 . april 1940 bragte Nationaltidende Kaj 
Munks digt “Bods- og Bededagsbøn”, hvori han 
til Gud siger: “agted vi din Gave ringe,/ faar vi nu, 
hvad vi fortjener”. Senere i digtet beder han Gud: 
“tugt os nu med strenge Hænder,/ som vi længe 
det fortjente,/ lad os ej for billigt slippe,/ og beg-
ynde, hvor vi endte”. 

Gennem sine dramaer og prædikener talte Kaj 
Munk aktivt mod det tyske og det italienske  
regime . Flere af hans skuespil var direkte angreb 
på nazismen . Og efter den danske regering  
trådte tilbage i 1943, blev Kaj Munk en af de 
samlende figurer i modstanden. Den 4. januar 
1944 blev Kaj Munk hentet af fem Gestapo-folk 
i præste-gården i Vedersø. De førte ham til en 
plantage ved Silkeborg, hvor han blev skudt .  

Skriftet “Der brænder en ild”, som blev udgivet 
illegalt under krigen, indeholder “Visen om Kaj 
Munk”. Visen begynder:  

“Han sagde, hvad han tænkte, som dansker og 
som præst; så kom en tysk befaling, og bød ham 
holde kæft. Men frit i Frue Kirke, han trodsede 
deres bud, han kendte kun to Herrer: Sin konge og 
sin Gud.”

“Visen om Kaj Munk” slutter:  
“Hver gang vi skader Tyskland, så hævner vi Kai 
Munk.” 

Anderledes tænkte K . L . Aastrup, Kaj Munks 
nabopræst. Hans digt “Januar 1944” begynder:

“Så skød de Munk. Et gisp af rædsel og af lede  
gik over skov og hede. En stund stod alting stille.  
Det var, som ingen vidste, hvad han ville. Blev der 
mon råbt på hævn! – Hvem skal det gavne?  
Ej ham, der døde, ikke hende der må savne.”

Efter Munks begravelse flygtede Aastrup til Sverige,
hvor han fungerede som præst for danskere dér 
– flygtninge og andre. Tyskerne holdt øje med 
hans og andre kirkeblade. Flere præster fik en 
næse for at trykke en salme af K. L. Aastrup, hvor 
en af versene lyder: “Bevar os Gud, for krigens 
gru – og fremmed herredømme”. Flere af hans 
salmer er i salmebogen .  Fra besættelsestiden 
stammer nadversalmen “Vor Herre Jesus i den 
nat” og ”Du gav mig o Herre en lod af din jord”, 
som han oversat fra svensk under krigen .  

Pastor Harald Sandbæk fra Hersom var i de 
sidste krigsår leder af en omrejsende jysk sabo-
tagegruppe . Sandbæk blev arresteret i 1944 og 
befriet da englænderne bombarderede Århus 
Universitet, som var Gestapos hovedkvarter . Han 
blev gravet ud af ruinerne og bragt til Sverige .

Pastor Tage Severinsen fra Finderup var med 
i modstandsgruppen Stoholm-gruppen, der 
modtog nedkastninger fra fly omkring Birkesø 
ved Stoholm . Han blev arresteret i 1944, og hans 
dødsdom blev ændret til tugthus i Tyskland. Han 
kom hjem i maj 1945 og døde i 1951 af eftervirk-
ningerne .

Tage Schack, medudgiver af Tidehverv, havde i 
bladet, som den tyske censur ikke læste, skrevet 
skarpe ting om besættelsen . Han blev skudt i 
april 1945 på Amager, hvor han var præst, efter 
han ved begravelsen af en stikker havde sagt, 
at hun levede som hun døde og have valgt, at 
der skulle synges en salme, som tidligere stod i 
salmebogen: “Dine synder er mange og store for 
gud / Så ofte haver du brudt hans bud / Det må 
vel være en hjertens nød / Du har ej venner når 
du er død.” 
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Folkekirken og jøderne
Hans Fuglsang-Damgaard, der var biskop over 
Københavns stift 1934 - 1960 udtalte sig i besæt-
telsesårene flere gange mod nazismen. Da 
tyskerne indledte jødeforfølgelserne i Danmark 
oktober 1943, skrev han et hyrdebrev, som pro-
testerede voldsomt mod nazisternes intentioner . 
Et hyrdebrev er et brev fra biskoppen til præster 
og menigheder, og brevet forventes oplæst i 
kirkerne samtidigt .

Hyrdebrevet slår til sidst fast, at man ikke uti-
digt skal sætte sig op mod myndighederne. 
Men biskopperne følte sig i deres “Samvittighed 
bundne til at hævde Retten og protestere imod 
enhver Krænkelse; derfor vil vi i givet Fald utvety-
digt vedkende os Ordet om, at vi skal adlyde Gud 
mere end Mennesker.” (jf. ApG 5,29) 

Hyrdebrevet blev læst op fra mange af landets 
prædikestole den 3. oktober 1943. Ved radio-
gudstjenesten fra Ribe Domkirke dog først 
da mikrofonen var slukket . Det skete uden at 
Fuglsang-Damgaard havde rådført sig med de 
øvrige biskopper. Af biskopperne mente nogle, 
at Fuglsang-Damgaard havde handlet for egen-
rådigt, men da tyskernes jødeaktion gik i gang, 
ophørte kritikken. 

Som reaktion på jødeforfølgelserne skrev 
præsten og salmedigteren Aastrup et digt:

DET BLEV LØGN, 9 oktober, 1943 
Så skete det da også her hos os. 
Og skønt det godt nok ikke skaden bøder
i bitter smerte og i harmfuld trods
gør Danmark fælles sag med deres jøder.

For de er vore. Ingen fremmed skik 
og ingen voldsdåd skal vor lov omstøde 
at den, der borgerskab i Danmark fik,
kan være dansk, så helt som jøde.

Vi tålte vel en vits om jødesnøvl, 
til nød en snert om jødepenge. 
Men denne skøre tyskers racevrøvl, 
det lo vi ad. Skønt godt nok ikke længe. 

Præsten ved Trinitatis Kirke i København sørgede 
under krigen for, at synagogens kostbare thora-
ruller blev gemt på kirkens loft . Gilleleje kirke i 
Nordsjælland var en af de kirker, der tog del i 
modstandskampen. Jøder, der ventede på, at 
lokale fiskere kunne sejle dem til Sverige, skjulte 
sig på kirkens loft. I oktober 1943 afslørede en 
dansk pige hemmeligheden til sin kæreste, en 
tysk soldat. 80 jøder blev opdaget og ført i kon-
centrationslejren Theresienstadt i Böhmen nord 
for Prag .

Også biskoppen over Århus stift Skat Hoffmeyer 
var imod jødeforfølgelserne, selvom han i 1941 
på kirkens vegne havde accepteret jødelovgiv-
ningen, og i 1942 havde holdt et kritisk foredrag 
om jøder for nogle præster i Randers. Og i Århus 
Stiftstidende, havde han kritiseret den tyske 
Bekendelseskirke for dens kritik af Hitlers styre.  
Efter krigen holdt flere biskopper hånden over 
Århus-biskoppen Skat Hoffmeyer, og de to hånd-
fulde præster der kritiserede ham, endte med at 
få en påtale, for at havde kritiseret ham offentligt 
i aviserne . 

Befrielse – ikke bare en ydre ting, 
men også et spørgsmål om Ånd. 
KRIGENS AFSLUTNING – OG EFTER KRIGEN 

“I dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery  
har oplyst, at de tyske Tropper i Holland, Nord-
vesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her 
er London. Vi gentager: Montgomery har i dette 
Øjeblik meddelt, at de tyske Tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.” 

Sådan lød det den 4. maj 1945 om aftenen kl. 
20.35 midt i en udsendelse med krigsnyheder, 
som BBC London sendte til Danmark . Johannes 
G. Sørensens ord og hans stemme er blevet ikon 
for befrielsen . 

Budskabet blev fejret af de fleste med afbrænding 
af mørklægningsgardiner. Udgangsforbuddet til 
trods var der folk og fest i gaden, dannebrog og 
sang . I Svendborg den 4 . maj 1945 om aftenen 
bad sognebørn i Sct. Nikolaj sogn om, at få kirken 
åbnet, og der blev afholdt en gudstjeneste . 
Gudstjenesterne den 4 . maj kl . 19 .30 i Sct . Nikolaj 
kirke er nu en tradition, der fortsat lever .
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Ytringsfrihed, trykkefriheden, forsamlingsfrihed 
og andre frihedsrettigheder blev genindført, men 
det betød ikke at alt var godt. 

Retsopgøret, det juridiske opgør med danskere, 
der havde hjulpet den tyske besættelsesmagt, 
gjorde “at vi kaldet 6. maj bitter at mindes.”  
Folketinget og nogle af de politikere, der havde 
været med til at opfordre til samarbejde med 
tyskerne indførte en række love, der med  
tilbagevirkende kraft gjorde samarbejdet med 
tyskerne ulovligt. 13.000 danskere blev dømt for 
landsskadelig virksomhed . 46 blev henrettet . 

Mange modstandsfolk anså disse love for et 
nødvendigt onde, der skulle forhindre, at folk 
tog retten i deres egen hånd, men de fandt det 
urimeligt, at de samarbejdsvillige politikere ikke 
blev stillet til ansvar, og at landsforrædere med 
små sager, der hurtigt kunne behandles i retten, 
blev henrettet, mens “de store fisk” var så længe 
i retten, at deres sag først blev afgjort, da luften 
var mildnet og slap med livet i behold .

Det var for nogen udtryk for uvederhæftighed og 
et åndeligt forfald, der var svært at være vidne til . 
Retsopgøret fik ifølge min svigerfars far, som var 
modstandsmand og landmand ved Randers og 
medlem af Mellerup valgmenighed, til at overveje 
at emigrere til Amerika .  

      5. maj 1945, smykket viadukt, Dannebrog, Union Jack (engelsk flag) og RAF-mærket,  

      Historisk Arkiv for Brørup og Omegn. FOTO: CAJUS PETERSEN .

      Skovlund Kirke. Kirken pyntet til fredsguds- 

      tjeneste 5. maj 1945. Skovlund Sognearkiv.

      FOTOGRAF: UKENDT.
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ÅRETS FIRE SALMER

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.

 Tekst: Chr. Richardt 1867.

 Mel.: Dagen går med raske fjed

ALTID FREJDIG, NÅR DU GÅR
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1  Du ved det nok, mit hjerte,

 du ved, at Gud er stor;

 men stor er og hans fjende,

 så tit du det erfór .

2  Velan! så får du kæmpe

 og tro trods fald og brud,

 at stor er vel Guds fjende,

 men større er dog Gud.

 Tekst: Kaj Munk 1938.

 Mel.: Min død er mig til gode

DU VED DET NOK, MIT HJERTE
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1  Tænk, at livet

 koster livet!

 Det er altid samme pris .

 Kom med glæde!

 Vær til stede!

 Tanken spreder øjets dis;

 rigt og bredt går livet ned

 i evighed .

2   Stjernestunder,

 livets under,

 luft og smag og syn er nyt!

 Blodet bruser,

 løvet suser,

 havets rum er højt og lydt!

 Mærk: alt liv går udad! – Giv!

 For tro er liv .

3   Høje himle

 fyldt med svimle

 fuglefløjt i morgenvind –

 og i suset

 gennem huset

 jordisk balsam til mit sind .

 Fuglen i mit eget bryst

 må slå med lyst.

4   Høje drømme!

 Dybe strømme

 gynger i hvert åndedrag,

 sangen svinger

 vide vinger

 over jorden med Guds dag .

 Øjets glans er kroppens lys -

 føl livets gys!

5   Leve livet!

 Ført af livet,

 som er ét i sjæl og krop,

 må vi sanse,

 må vi danse

 glædens ord i spring og hop .

 Takke Gud med lovsangs lyd

 i salig fryd –

6  Hver fornemmer,

 jeg'ets tremmer

 rykkes ud i pause-ro.

 Hvert et skridt, du

 tar så frit nu,

 er identisk med din tro .

 Tyst i midten væksten står

 med livets vår .

7   Godt, at livet

 koster livet!

 Godt at synge dagens pris.

 Det er glæde,

 alt til stede,

 i ét nu er paradis!

 Tørstende når roden ned

 i evighed .

 Tekst: Jørgen Gustava Brandt 1985.

 Mel.: Ole Schmidt 1986

TÆNK, AT LIVET KOSTER LIVET
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1  I al sin glans nu stråler solen

 livslyset over nåde-stolen,

 nu kom vor pinselilje-tid,

 nu har vi sommer skær og blid,

 nu spår os mer end englerøst

 i Jesu navn en gylden høst.

2  I sommernattens korte svale

 slår højt fredskovens nattergale,

 så alt, hvad Herren kalder sit,

 må slumre sødt og vågne blidt,

 må drømme sødt om Paradis

 og vågne til vor Herres pris .

3  Det ånder himmelsk over støvet,

 det vifter hjemligt gennem løvet,

 det lufter lifligt under sky

 fra Paradis, opladt på ny,

 og yndig risler ved vor fod

 i engen bæk af livets flod.

4  Det volder alt den Ånd, som daler,

 det virker alt den Ånd, som taler,

 ej af sig selv, men os til trøst

 af kærlighed med sandheds røst,

 i Ordets navn, som her blev kød

 og fór til Himmels hvid og rød.

5  Opvågner, alle dybe toner,

 til pris for menneskets forsoner!

 Forsamles, alle tungemål,

 i takkesangens offerskål!

 Istemmer over Herrens bord

 nu menighedens fulde kor!

6  I Jesu navn da tungen gløder

 hos hedninger så vel som jøder;

 i Jesus-navnets offerskål

 hensmelter alle modersmål;

 i Jesu navn udbryder da

 det evige halleluja .

7  Vor Gud og Fader uden lige!

 Da blomstrer rosen i dit rige,

 som sole vi går op og ned

 i din Enbårnes herlighed;

 thi du for hjertet, vi gav dig,

 gav os med ham dit Himmerig .

 Tekst: N.F.S. Grundtvig 1843  

og 1853.

 Mel.: Henrik Rung 1859

I AL SIN GLANS NU STRÅLER SOLEN
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GENNEMGANG AF SALMERNE
ALTID FREJDIG, NÅR DU GÅR
Skrevet af sognepræst Lotte Grauslund Boas

Ordforklaring 
Frejdig: tillidsfuld, ubekymret, frimodig
Tør kende: vedkender sig, anviser, synes godt om

Tornerose
“Altid frejdig, når du går” er en salme, der har 
skiftet kontekst flere gange i sin levetid.
Den blev skrevet i 1867 af Christian Richardt . 
Chr . Richardt var præst, men i mange år arbej-
dede han mere med at skrive endda temmelig 
festlige sange. “Altid frejdig, når du går” er 
oprindelig en sang, der er skrevet til et syngespil 
om Tornerose . Da den unge prins står ved 
tjørnehækken, som han skal kæmpe sig igen-
nem for at komme ind til prinsessen, synger han 
denne sang, og grenen bøjer sig til side for ham.

Salmebogen 
Senere blev sangen skrevet om og optaget i 
salmebogen som en salme, der handler om at 
stole på Gud og kæmpe for det gode . Det gjorde 
den i 1899 .

Alsang
Under tyskernes besættelse af Danmark mødtes 
folk til alsang. Egentlig begyndte det i Nordjylland i 
juli 1940 og kulminerede den 1 . september 1940, 
hvor flere hundrede tusinde mennesker deltog. 
Via radiotransmission og avisernes omtale af  
arrangementerne bredte alsangsbølgen sig til 
hele landet. Man mødtes en eller flere gange om 
ugen i forsamlingshuse, og om sommeren i det 
fri, og sang sammen . 

Man sang de danske sange . Det var en form for 
fredelig modstand mod besættelsen, og det holdt 
fast i fællesskabet og fædrelandskærligheden . 
Også “Altid frejdig, når du går” sang man til 
denne nationalbevidste alsang .

Efter indførelsen af mødeforbud blev alle arrange-
menter aflyst fra 1943, og det betød afslutningen 
på alsang som udtryk for den nationale stemning.

Modstandsbevægelsen
Under besættelsen opstod modstandsbevægelsen . 
Modstandsbevægelsen var almindelige danskere, 
der ville modarbejde tyskernes besættelse af 
Danmark . De organiserede sig i grupper (de  
ældste hedder Churchillgruppen og Hvidsten-
gruppen), og senere i krigen kom der flere grup-
per til (bl .a . Holger Danske og BOPA) . De modar-
bejdede tyskerne ved at lave sabotage mod 
industri og jernbaner, så tyskerne blev forhindret 
i at opbygge militærmagt i Danmark. De lavede 
en illegal presse, hvor de udgav flyers og både 
lokale og landsdækkende blade . De mest kendte 
landsdækkende blade var “Land og Folk”, “Frit 
Danmark” og “De frie danske”. Sådan holdt de 
folk orienteret om krigens gang, og de holdt fast  
i den fælles vilje til at bekæmpe besættelsen .

I København ligger Ryvangen kaserne, og her 
brugte tyske soldater øvelsesterrænet som  
henrettelses- og begravelsesplads for danske 
modstandsfolk . 

Modstandsfolkene brugte “Altid frejdig, når du 
går”. De sang den inden de skulle henrettes, eller 
de citerede den i deres afskedsbreve:

_______________________ 

LARS BAGER SVANE (*26 . april 1919 – †29 . april 
1944) var født i Marstal. Han var sabotør i  
modstandsbevægelsen Holger Danske

“Kære Mor, du læser hver dag om Tusinder, der 
er dræbt, med største sindsro. Forsøg at tage 
min død med samme sindsro, jeg er kun én af de 
mange.  Hils far fra mig, han kommer snart hjem, 
skal du se, og I skal have mange gode Aar sam-
men. Tak for min dejlige Barndom og alt siden. 
Lov mig nu, Mor, sørg ikke over mig, det er jeg ikke 
værd. Jeg har Feltpræsten hos mig, det gør mig 
tryg og rolig. Jeg vil gerne begraves fra en kirke,  
og syng “Altid frejdig, naar du gaar”, især det 
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sidste Vers har jeg forsøgt at leve efter. Jeg mente, 
der var så meget, jeg vilde sige dig, Mor, men nu 
synes min Hjerne tom, og det er der maaske ikke 
noget at sige til. Tak for al din Godhed imod mig i 
den tid jeg har været her.”
_______________________

Vores tid
Fordi “Altid frejdig, når du går” spillede så vigtig 
en rolle under besættelsen, blev den en meget 
vigtig sang .

I mange år efter befrielsen sang man den for at 
ære modstandsfolk . Når en modstandsmand 
blev gammel og døde, sang man den ved hans 
begravelse .

I nogle år var det svært for andre at bruge den, 
fordi den var så stærkt knyttet til modstands-
bevægelsen . Sådan er det ikke i dag .

I vores tid er “Altid frejdig, når du går” en salme 
vi synger til mange begravelser. Tanken om at 
døden er lettere at bære, hvis man i livet har 
kæmpet for det, man havde kært, taler til alle . 
Derudover synger man i salmen “Med et Fadervor 
i pagt skal du aldrig gyse”. Fadervor er den bøn, 
barnet får i dåbsgave, og som man kan bede hele 
livet. Til sidst bedes bønnen for en, når man er 
død som en del af begravelsesritualet.

Man kunne godt ønske sig for salmen, at den 
også kunne bruges ved andre lejligheder .  For 
den handler om at bruge sit liv på det, der er 
værdifuldt . Og den handler om at tro på, at med 
et Fadervor i pagt, skal det hele nok ende godt .
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DU VED DET NOK MIT HJERTE
Skrevet af sognepræst Mai Bjerregaard Andersen

Salmen er skrevet af Kaj Munk oprindeligt til 
et filmmanuskript. En bearbejdelse af Munks 
skuespil “Mor Sigbrit” fra 1937, som spillede 
på Det kongelige Teater året efter med titlen: 
“Diktatorinden”. Filmen blev aldrig indspillet, men 
manuskriptet blev trykt med titlen “Filmen om 
Christian den Anden.” I filmmanuskriptet synger 
Dronning Isabella, Christian den 2.s bedrøvede 
hustru, sangen . I sin afmagt over mandens 
utroskab med Dyveke henter dronningen styrke i 
troen på Gud . 

Sangen blev bragt i forslag som salme af Lolland-
Falsters Biskop Halfdan Høgsbro i 1951 og tanken 
blev grebet af kirkeminister Carl Hermansen, den 
første kirkeminister efter befrielsen (1945-1947 
og 1951-1953 .) Den kom med i 1953-salmebogen 
og har uændret været med i de følgende.  

Lektor, cand.theol. og stiftskonsulent Jørgen  
Kjærgaard skriver i ”Salme Håndbog II. Salme-
kommentar til salmerne i Den Danske salmebog 
2002”: ”Nu lever den uafhængigt af sin oprindelige 
sammenhæng – og i kraft af dens forfatters navn 
– som en fordringsløs trøstesalme.” 

Salmen skriver sig ind i kirkens lange tradition for 
trøstesalmer, der går helt tilbage til Salmernes 
Bog i Det gamle Testamentes . Salme 23 er en af 
de mest skattede . 

Ordforklaring 
Vers 2. 
Velan!: opmuntrende tilråb; tilskyndelse. 
Så får: så må 

Udlægning af salmen 
Første vers gengiver trosbekendelsens to første 
led – Vi forsager djævelen og alle hans gerninger 
og al hans væsen. Vi tror på Gud fader den 
almægtige himlen og jordens skaber – i om vendt 
rækkefølge.  

Hjertets tillid til Gud er ikke naiv. Det onde findes 
og er en realitet både i verden og menneskets 
eget hjerte . En realitet mennesker må bekæmpe 
– ikke alene men i tillid til, at Gud til slut vil sejre . 
Og sejrer Gud ikke endeligt medens man lever, 
så vil han sejre efter døden i opstandelsen og på 
den yderste dag, hvor han gør alting nyt og tørrer 
hver en tåre bort . Johannes Åbenbaring 21,1-4
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TÆNK, AT LIVET KOSTER LIVET
Skrevet af sognepræst Torben Poulsen

Baggrund
Salmen er skrevet af Jørgen Gustava Brandt 
(1929-2006) . 

Jørgen Gustava Brandt debuterede som lyriker 
i tidsskriftet Heretica i 1949 . I samme år udkom 
hans digtsamling “Korn i Pelegs mark”. Siden blev 
det til talrige digtsamlinger, romaner, novelle-
samlinger og essays. Jørgen Gustava Brandt var 
i mere end 30 år ansat ved Danmarks Radio, i en 
periode som leder af TV-teatrets dramaturgiske 
afdeling . Han har blandt andet været medlem 
af Statens Kunstfonds repræsentantskab, Det 
Danske Akademi og Dansk Sprognævn . Fra 1986-
89 var Jørgen Gustava Brandt konsulent for den 
oversættelse af Det nye Testamente, der blev 
autoriseret i 1992 .

I 1986 udgav Jørgen Gustava Brandt samlingen 
“Giv dagen dit lys. Salmer og Sange af Jørgen 
Gustava Brandt med melodier af Ole Schmidt”. 
Tre salmer fra denne samling er kommet med i 
salmebogen, hvor af “Tænk, at livet koster livet” 
er den bedst kendte .

“Tænk, at livet koster livet” blev først offentligg-
jort i Weekendavisen i 1985 . Her efter kom digtet 
med i digtsamlingen “Giv dagen dit lys”. Digtet 
blev optaget i Højskolesangbogens 17. udgave i 
1990, og kom herfra videre til Salmebogen i 2002 .

Versgennemgang 
Vers 2, linje 7: alt liv går udad: Livet leves kun 
for alvor, når man åbner sig udad mod naturens 
storhed og samklangen med andre mennesker .

Vers 3, linje 4 og 5: og i suset gennem huset: Der 
hentydes til pinsebegivenheden i Apostlenes  
Gerninger 2,1-12, hvor Helligånden kom til  
disciplene som “et kraftigt vindstød, og den fyldte 
hele huset, hvor de sad”. Helligånden åbnede 
disciplenes øjne og gav dem troen.

Vers 3, linje 6: balsam: Velduftende salve; her 
bruges ordet i overført betydning: Lindring og 
trøst; det mod på livet Helligånden giver os trods 
modgang og død.

Vers 4, linje 7: Øjets glans er kroppens lys: Jf .  
Matthæusevangeliet 6,22 “Øjet er legemets lys”. 
Med drømmene i strofens linje 1, med øjnene 
oplever vi forundringen over livet .

Vers 6, linje 2 og 3: jeg´ets tremmer rykkes ud 
i pause-ro: Alt det, der lukker mennesket ind i 
ensomhed (egoisme, løgnagtighed) er væk i et 
stykke tid.

Vers 6, linje 4 og 5: Hvert et skridt, du tar så frit 
nu, er identisk med din tro: Trods modgang og død 
planlægger og beslutter vi frit takket være et håb 
og en tro .

Vers 6, linje 7: Tyst i midten væksten står: Jf. Første 
Mosebog 2,9 der fortæller om Gud, der i paradiset 
lader alle slags træer vokse frem, og midt i para-
disets have sætter han livets træ . Livets træ har 
rod i evigheden, jf . vers 7, linje 7 og 8 .

Udlægning af salmen
Digtet “Tænk, at livet koster livet” behandler  
adskillige temaer og har ikke et klart forløb.  
Salmen unddrager sig derfor en nem tolkning . 
Men her er et forsøg:

Salmens første to linjer “Tænk, at livet koster livet” 
er noget af en banalitet; det er almen viden, at 
vi skal dø. Men der er intet banalt ved temaet, 
efterhånden som Jørgen Gustava Brandt udfolder 
det i salmens syv vers.

Det er helt i den store salmetradition tilbage til 
Kingo at slå fast, at livet er forgængeligt (Jf . Kingos 
salmer “Far, verden, far vel” og “Sorrig og glæde”) . 
Men Jørgen Gustava Brandt forstår det positivt; 
livets forgængelighed er det, der giver livet værdi . 
Livet skal investeres fuldt ud, og så er der 
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stjernestunder, livets under, høje himle, store 
naturoplevelser, høje drømme og dybe tanker… 
Alt sammen rige gevinster for den, der investerer 
i livet .

Men hvordan tør mennesker den investering? 
Fordi vel er livet forgængeligt, men i livet suser 
troen, håbet eller Helligånden gennem huset og 
spreder øjets dis, så mennesker ser eller aner, at 
det forgængelige liv er en del af Guds evighed . 
Guds evighed gør livet rigt her på jorden. Når vi 
investerer i livet, glæder os over livet, så er vi i 
paradis, men tørster også efter evigheden hos Gud.
Livet er værd at investere i, og så er gevinsten rig; 
vi slipper ud af jeg´ets tremmer. For i investeringen 
fornemmer vi evigheden . Det er der grund til 
taknemmelighed for, og Jørgen Gustava Brandt 
kaldte selv sit digt “en livstaknemmelighedssang” .

Frihedskæmperne og andre under besættelsen 
indså, at investeringen i livet var det hele værd . 
For i investeringen – i kampen – bragtes folket 
ud af tremmerne . Også selvom kampen for livet 
kunne koste livet . 
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I AL SIN GLANS NU STRÅLER SOLEN
Skrevet af sognepræst Andreas Gabriel Bøjsen-Møller

Ordforklaring
Vers 1
Nådestolen: Både Jesu kors på Golgata og hans 
trone i faderens skød i Himmerige.
Livslyset: Guds lys over Jesu død på korset gør det 
begribeligt, som indtil da har været udbegribeligt . 
Mer end englerøst: Alle de tegn på Guds riges 
frembrud, den kristne i Helligånden kan se .
Gylden høst: Himmerige, paradis .

Vers 2
Sommernattens korte svale: Henviser til tiden  
inden den evige sommer i Himmerige, tiden  
mellem Jesu korsfæstelse og Jesu genkomst .
Fredsskovens: Fredskov er i lovgivningen skov,  
der er beskyttet mod rydning, kreaturgræsning 
m .v . Et billede på menigheden indtil Kristi  
genkomst .
Nattergale: Englene eller måske salmedigterne .
Slumre sødt og vågne blidt: døden og opstand-
elsen .

Vers 3 
Det ånder himmelsk over støvet: Guds ånde, som 
ved skabelsen indblæstes i Adam indblæses igen 
i sommerbrisen i menneskene .
Opladt på ny: Genåbnet

Vers 4
Volder: Forårsager
Hvid og rød: Livets og sundhedens farver,  
renhedens farve og kærlighedens farve, nadver-
elementernes farver – og samtidig Dannebrogs 
farver .

Vers 5
Forsamles alle tungemål: henvisning til pinse-
underet

Udlægning 
“I al sin glans nu stråler solen” er vel nok vores 
mest elskede pinsesalme . Den er ikke direkte 
knyttet til besættelsen, men har med befrielse 
at gøre. Ikke Danmarks befrielse i maj 1945, 
men den knytter an til den berusende, befriende 
fornemmelse af forsommeren, som kan gribe 
en, og som vel også i særlig grad greb mange i 
de første måneder efter den tyske besættelses 
ophør i foråret 1945. Grundtvig digter i fortryl-
lende lysfyldte billeder om det kristne pinseun-
der, altså at Helligånden kom over disciplene 
efter Jesus’ himmelfart, så disciplene forkyndte 
frelsen i Jesus Kristus på alle sprog (jf . Apostlenes 
Gerninger kapitel 2, vers 1-13) . 

I salmen gør Grundtvig pinseunderet nærværende 
som en del af den danske forsommers landskab . 
Pinseunderet bliver nutidigt, og ordet “nu” op-
træder da også fire gange i første vers og siden 
igen i det femte vers . Men dette nu peger ikke 
bare på den danske forsommer, som de syng-
ende befinder sig midt i ved pinsetid, men først 
og fremmest på kirkens tid, altså tiden mellem 
kirkens fødselsdag, som den første pinse kaldes 
og Kristi genkomst på den yderste dag. Hos 
Grundtvig er det gode, gudskabte menneskeliv i 
denne verden ikke en modsætning til evigheden, 
som hos mange tidligere salmedigtere . Nej, Guds 
rige er allerede begyndt at bryde frem, og vi 
mærker det ved, at alt i naturen emmer og ånder 
af en livgivende kraft . Emmer af det himmelske . 
Bækken i engen er ikke bare en bæk, men er 
samtidig livets flod. 

Pinsesolen stråler på og oplyser “Nådestolen”, et 
ord, som henviser til forsoningen mellem Gud 
og mennesker og ofte afbildes som Gud Fader, 
der troner i himlen med sin korsfæstede søn på 
skødet.
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 Døren ud til våbenhuset i Ollerup Kirke 
 F OTO: ARNOLD MIKKELSEN, 2018

Vi er endnu i pinseliljetiden, altså endnu i for-
sommeren, men vi spås en gylden høst. Vi skal 
modnes, så vi en dag er rede til høsten til det 
evige liv i himmerig . Pinseliljetiden henviser 
også direkte til Guds nåde over os, idet Kristus 
i kalkmalerierne afbildes som verdensdommer 
tronende med jordkloden som fodskammel og 
med dommens sværd og nådens lilje gående ud 
fra hver sin side af sin mund . I den kristne tro har 
vi syndernes forladelse og Guds nåde, så mild og 
blid som en lilje .

 Kalkmaleri i Ollerup Kirke: Kristus som 
 verdensdommer.  
 FOTO: KIRSTEN TRAMPEDACH, 2010

“Det volder alt den Ånd, som daler”. Det er altså 
Helligånden, der virker. Ikke bare i den første 
pinse, men netop nu . Gud er os nær som den 
blide, lune sommerbrise, der vifter os i møde 
gennem skovens blade . Sommerbrisen er 
billedlig talt himmelsk ånde, der kommer os i 
møde fra det Paradis, der på ny står åbent for  
os og kalder hjemligt på os .

Men salmen er ikke bare vores nu, den er også 
et da, også et løfte om det Guds rige, som først 
er ved at bryde frem. Ordet “da” henviser til 
fuldendelsen af det løfte, vi mødes af i pinsen. 
Løftet om at Gud engang skal blive alt i alle, og at 
enhver skal lovsynge Gud, så alle modersmål skal 
smelte væk i det evige halleluja . Da skal rosen 
blomstre i Guds rige, da er den evige sommer i 
Guds rige fuldt oprundet, hvor vi som sole skal gå 
op og ned, uforanderligt til alle tider .
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ELEVAKTIVITET
STEM MED FØDDERNE

Eleverne præsenteres for følgende udsagn, som læreren læser op. Herefter skal de  
’stemme med fødderne’ – altså stille sig forskellige steder i klasselokalet, afhængig af,  
hvad de vil svare:  
JA    eleven stiller sig til højre i lokalet . 
NEJ    eleven stiller sig til venstre i lokalet . 
VED IKKE / DET KOMMER AN PÅ    eleven stiller sig midt i lokalet .

Lad eleverne argumentere for deres valg .

Udsagn
Frihed er:
• At kunne gøre som man vil?
• At ingen bestemmer over, hvad jeg kan gøre?
• At ingen bestemmer, hvad jeg skal gøre?
• At ingen kommenter på, hvad jeg har gjort? 
• At ingen forholder sig til, hvad jeg gør?
• At man kan sige, hvad man vil?
• At man altid siger, hvad man tænker eller føler?
• At man siger sandheden?
• At det er ok at lyve?
• At der igen regler er for, hvad man kan sige og skrive om andre, fx på nettet?
• At den stærke må slå den svage?
• At man kun gør, hvad der ikke skader andre? 
• Frihed er at kunne gøre præcis som man vil? 
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ELEVAKTIVITET
HVAD ER SVÆREST AT UNDVÆRE?

Inddel eleverne i arbejdsgrupper og uddel klippearkene . Eleverne skal nu klippe kortene med 
frihedsudsagnene ud og herefter diskutere, hvilke fem friheder, de hver især synes ville være 
sværest at undvære. Nu skal gruppen blive enige om, hvilke fem friheder de sætter størst pris 
på . Grupperne fremlægger disse for resten af klassen . Lad eleverne argumentere for deres valg .  

Fri adgang 
til Internettet

Frihed til at
rejse frit til 
andre lande

Frihed til at
skrive hvad man 

vil i avisen og 
på nettet

Frihed til at 
demonstrere 

mod noget man 
er utilfreds med

Frihed til at  
låne/købe de  

bøger man  
ønsker

Frihed til at tage 
den uddannelse, 
man har lyst til

✄

✄
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Frihed til at 
være med i 

den forening 
man har lyst til

Frihed til at 
mødes med de 

mennesker man 
har lyst til

Frihed til at 
have den 

tro/religion 
man ønsker

Fri for at blive 
overvåget af 
kameraer på 

gaden

Fri for at bliver 
overvåget på 
internettet

Frihed til selv 
at vælge sin 

kæreste

Frihed til at 
beholde de penge 

man tjener – og 
fx ikke betale 

dem i skat

Frihed til at 
støtte de 

politikere man 
ønsker

✄

✄
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