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  Opgaver  
 Men man kan  
 ikke binde ånd 
 

 
OPGAVE 1: Hvad ved I om lyrik? 

Lav en 10 minutter lang brainstorm i 
grupper på fire. Læg et stort papir midt 
på bordet. Skriv hvad du ved om lyrik. 
Det kan være fagbegreber som strofer og 
vers, eller det kan være titler på digte, I 
har læst i klassen.  
 
Når du har skrevet et punkt ned, giver du 
pennen videre til sidemanden, der skriver 
et begreb el.lign. og sender pennen vi-
dere. Bliv ved, til jeres lærer stopper jer.  
 
Saml op i klassen og lav et fælles mind-
map på tavlen.  
 
OPGAVE 2: Besættelsestiden 

Gå på nettet og undersøg besættelsesti-
dens forløb (wikipedia eller lignende).  
 
Hvilke forfatterskaber har I læst, som 
tidsmæssigt kan placeres under besættel-
sen? Hvis I ikke kender nogen, så søg vi-
dere på nettet.  
 
Hvad har I fundet ud af? Tal om det i 
klassen.  
 
 
 
 

 
OPGAVE 3: Man binder os på mund og 
hånd 

Læs teksten ”Man binder os på mund og 
hånd”, der er en af besættelsestidens 
kendte, danske viser. Herefter arbejder I 
med teksten i grupper gennem rollelæs-
ning: 
 

• En læser højt.  
• En anden forklarer, hvad det læste 

betyder.  
• En tredje genfortæller.  
• Den fjerde skriver ned.  

 
Hvis der er ord, I ikke forstår, så lav et 
ordbogsopslag. Hvad handler teksten 
om? Hvordan forstår I det læste? Disku-
ter i gruppen. Saml op i klassen. Jeres læ-
rer vil spille den gamle vise for jer. Følg 
med i teksten.  
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OPGAVE 4: På, mellem og baglinjerne… 

Tal i grupper på fire om, præcis hvad tek-
sten handler om? Se fx på ordene Binde 
andre med en ring og jeg lover dig (strofe 
1) Kærlighed og ægteskab, hvad kommer 
de hinanden ved? og Du må ikke eje mig 
(strofe 2). Sammenlign med jeres noter 
fra opgave et.  
 
Hvad handler teksten om? ”Man binder 
os på mund og hånd” handler på overfla-
den om ægteskabet. Sangen blev dog un-
der besættelsen opfattet som en friheds-
sang.  
 

• Tal i gruppen om hvorfor? Find 
herefter eksempler på steder i 
teksten, der kan læses på flere 
måder. 

• Skriv dem ned og forklar deres 
betydninger. 

• Gå herefter på nettet og læs om, 
hvad PH gjorde for at undgå den 
tyske censur. I kan fx læse om det 
i avisen Kristeligt Dagblad, wikipe-
dia eller på Gyldendals Store 
Danske. 

• Saml op på jeres viden i klassen. 

 
 

OPGAVE 5: Ny tid, ny betydning  

”Man binder os på mund og hånd” blev 
en klassiker. I 1989 blev sangen optaget 
i Højskolesangbogen, og i 2004 fik ban-
det Outlandish et hit med en ny fortolk-
ning af sangen. 
 

• Hør sammen Outlandish’ fortolk-
ning, og tal om, hvilken betydning 
sangen kan tillægges i 2004, hvor 
besættelsesårene er langt væk.  
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EKSTRAOPGAVE 1 

PH kom uden om censuren ved at camouflere sin tekst, så den 
på overfladen handlede om en ting, men i virkeligheden var en 
kommentar til besættelsesmagten om, at selvom de havde besat 
Danmark, var vi alligevel fri, fordi de ikke kan kontrollere tanken, 
og i den lever drømmen om modstand. Den danske filminstruk-
tør Hagen Hasselbach anvendte under besættelsen nogle af de 
samme kneb for at nå ud med et budskab, der opfordrede til 
modstand. Kortfilmen Kornet er i fare er på overfladen en oply-
sende film om skadedyrsbekæmpelse i landbruget, og filmen slap 
i 1945 gennem censuren. Men man skal ikke se ret meget af fil-
men, før man forstår, at den nok handler om noget mere end 
snudebiller.  

 

• Se filmen sammen og noter, hvad I ser, der kan fortolkes 
på to måder.  

• Skriv også alle de krigsudtryk, der anvendes af speake-
ren, ned undervejs. Se den evt. flere gange.  
 

Filmen kan ses på Filmcentralen. 

 

Prøv nu selv at være PH for en dag. Gå sammen to og to. Skriv et digt 
om kærlighed, som i virkeligheden handler om noget andet. I har set et 
eksempel på en kærlighedssang, der handler om krig. Prøv det. Eller 
skrive en sang om klima, forbrug, politik eller andet, som ser ud til at 
handle om kærlighed. Jeres digt skal have mindst tre strofer. I kan lave 
det på en melodi, eller blot som digt. Præsenter jeres tekst for klassen, 
og gæt hvad de andres digte handler om. Hvordan kan man se det?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

EKSTRAOPGAVE 2 

Prøv nu selv at være PH for en dag. Gå sammen to og to.  
 

• Skriv et digt om kærlighed, som i virkeligheden handler 
om noget andet. I har set et eksempel på en kærligheds-
sang, der handler om krig. Prøv det. Eller skrive en sang 
om klima, forbrug, politik eller andet, som ser ud til at 
handle om kærlighed. Jeres digt skal have mindst tre stro-
fer. I kan lave det på en melodi, eller blot som digt.  

• Præsenter jeres tekst for klassen, og gæt hvad de andres 
digte handler om. Hvordan kan man se det?  

 

Prøv nu selv at være PH for en dag. Gå sammen to og to. Skriv et digt 
om kærlighed, som i virkeligheden handler om noget andet. I har set et 
eksempel på en kærlighedssang, der handler om krig. Prøv det. Eller 
skrive en sang om klima, forbrug, politik eller andet, som ser ud til at 
handle om kærlighed. Jeres digt skal have mindst tre strofer. I kan lave 
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   Opgaver 

 Mit  
 vinterfrosne hjerte 
 

OPGAVE 1: Rollelæsning 

Hør/syng sangen ”Den blå anemone” 
sammen i klassen og læs teksten imens. 
Læs herefter teksten som rollelæsning i 
grupper af fire: 
  

• En læser en strofe højt. 
• Den næste genfortæller indholdet. 

I skal sammen slå svære ord op og 
notere deres betydning.  

• Den tredje i gruppen giver afsnittet 
en overskrift. 

• Den fjerde i gruppen forklarer 
sammenhængen med det foregå-
ende eller forsøger at forklare, 
hvad der videre sker.  

Rollerne roterer, til alle stroferne er gen-
nemgået i gruppen. Herefter fælles op-
samling – Hvad handler digtet om?  
 

OPGAVE 2: Om anemoner 

Læs artiklen fra Kristeligt Dagblads hjem-
meside. Læs herefter en fagtekst om ane-
moner, du finder på nettet.  
 

• Skriv en kort, informerende tekst 
om anemoner. Beskriv blomsten. 
Hvor vokser den, hvornår blom-
strer den osv. Bemærk, at der er 
forskel på blå og hvide anemoner. 

 

 
 

• Sæt teksten op som en leksikonar-
tikel, find et billede af anemonen. 

 
• Træk lod om, hvilken gruppe, der 

fremlægger. De øvrige grupper 
byder ind med deres viden om 
anemoner.  

 

OPGAVE 3: Troper og figurer 

Nu kender I baggrunden for digtet.  

• Gennemgå nu digtet og find ek-
sempler på troper og figurer.  
Brug arket med eksempler på tro-
per eller figurer, eller et opslags-
værk, I er vant til at bruge.  

• Find ord, der peger på kamp, 
modstand og krig og find ord, der 
peger på håb.  

• Hvorfor er anemonen et godt 
modstandsbillede?  

• Saml op i klassen. 
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EKSTRAOPGAVE 1 

Klassebesøg 

Bestil anemoneløg på nettet og plant dem i potter, som I passer i 
klassen. Forbered i klassen nogle små oplæg om 2. Verdenskrig, 
Kaj Munk, om anemoner og om hans anemonesang, som passer 
til det klassetrin, I skal besøge. Gå derefter på besøg, hold oplæg-
get, lær dem anemonesangen og forær dem anemonerne, som I 
har dyrket.  
 
Jeres lærer laver aftalen med en yngre klasse.  

EKSTRAOPGAVE 2 

Foraarets Horisont 

Morten Nielsens digt ”Foraarets Horisont” fra 1943 er optaget i 
Højskolesangbogen under titlen ”Verden er våd og lys”. Det er 
sat i musik i 1995, og hvis man ser i sangbogen, ser digtet an-
derledes ud, end det oprindeligt gør, fordi en del af linjerne bliver 
gentaget. Digtet består oprindeligt af to strofer af to verselinjer. 
Morten Nielsen arbejdede i sin lyrik ofte med at finde ind til det 
mest koncentrerede udtryk og siger i disse få linjer rigtig meget. 
Digtet beskriver en tilstand, og som det er om foråret, er alting 
lige ved at springe ud i hans digt. 
  
• Læs digtet sammen to og to.  
• Hvilke rim kan I finde? Se også efter allitterationer og asso-

nans. 
• Hvilke modsætninger er der i digtet?  
• Hvordan er mennesket og naturen skildret?  
• Sammenlign digtet med Kaj Munks digt om den blå ane-

mone. Hvilke ligheder og forskelle finder I?  
• Skriv herefter digtet om anemonen om til et firelinjet digt i 

stil med Morten Nielsens forårsdigt.  
• Saml op I klassen og præsenter jeres digte. Hvad har I lagt 

vægt på?  
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EKSTRAOPGAVE 3 

Det haver så nyligen regnet 

Et andet kendt og elsket digt, der bruger billeder fra naturen til at 
udtrykke modstand mod en besættelsesmagt, er Johan Ottosens 
digt ”Det haver så nyligen regnet”. Digtet er fra 1890 og blev 
igen populært under besættelsen.  
 

• Gå på nettet og undersøg digtets historie. Det kan I fx 
gøre på Grænseforeningens hjemmeside eller på Højsko-
lesangbogens hjemmeside.  

• Beslut i gruppen, hvordan I vil analysere digtet og lav ana-
lysen i fællesskab. Og lav en kreativ fortolkning af teksten.  

• Præsenter herefter jeres analyse og fortolkning for klas-
sen. 

Prøv nu selv at være PH for en dag. Gå sammen to og to. Skriv et digt 
om kærlighed, som i virkeligheden handler om noget andet. I har set et 
eksempel på en kærlighedssang, der handler om krig. Prøv det. Eller 
skrive en sang om klima, forbrug, politik eller andet, som ser ud til at 
handle om kærlighed. Jeres digt skal have mindst tre strofer. I kan lave 
det på en melodi, eller blot som digt. Præsenter jeres tekst for klassen, 
og gæt hvad de andres digte handler om. Hvordan kan man se det?  
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   Opgaver 

 Der brænder en ild  
OPGAVE 1: To krigsdigte 

Læs Morten Nielsens digt ”Høstdigt” og 
Halfdan Rasmussens digt ”Længsel”, der 
begge udkom under krigen.  
 
• Hvordan adskiller digtene sig fra 

”Man binder os på mund og hånd” og 
”Den blå anemone”, som I allerede 
har læst? Og hvordan ligner digtene 
hinanden? 

• Lav et skema, hvor I laver fire kolon-
ner, en for hvert digt, og skriv så nota-
ter om forskelle og ligheder op i ko-
lonnerne.  

• Tal om forskellene og lighederne i 
klassen.  

 
OPGAVE 2: Illegal digtning  

Illegal betyder, at noget er ulovligt. Under 
besættelsen var det ulovligt at kritisere 
besættelsesmagten. Nogle forfattere 
gjorde det som Kaj Munk og PH ved på 
overfladen at skrive om noget andet, og 
på den måde camouflerede de kritikken, 
som folk dog fint forstod alligevel. Andre 
skrev beredskabsdigtning, der var littera-
tur, der direkte opfordrede til modstand.  
 
• Gå på nettet og læs om illegal digt-

ning. Det kan I fx gøre på Den store 
danske eller på illegalpresse.dk.  

• Skriv to og to en kort fagtekst om ille-
gal digtning. I jeres tekst skal I komme 
ind på, hvad beredskabsdigtning er, 
undersøge hvad den illegale antologi 
Der brænder en Ild er og forklare det, 
så en, der ikke har hørt om begrebet,  

 
forstår det. I skal skrive 500-600 
ord. 

• Layout jeres tekst med rubrik og for-
klarende mellemrubrikker og hæng 
den op i klassen.  

 
OPGAVE 3: En krig, to forfattere 

Vælg en af de to forfattere, Morten Niel-
sen eller Halfdan Rasmussen. Fordel jer i 
klassen, så der er lige mange, der arbej-
der med hver forfatter. Gør nu samme 
øvelse som før.  
 
• Undersøg to og to jeres forfatter på 

nettet. 
• Skriv en kort portrætartikel om jeres 

forfatter. I skal bl.a. have fokus på de-
res rolle som lyrikere under besættel-
sen. 

• Layout jeres artikel som før. Saml op 
på begge opgaver i klassen. 

 
OPGAVE 4: Analyser et digt 

I skal arbejde to og to. Vælg et af de to 
digte; Morten Nielsens digt ”Høstdigt” 
eller Halfdan Rasmussens digt ”Længsel”. 
I skal analysere digtet. Beslut, hvordan I 
vil gribe analysen an. Brug den metode I 
plejer, find en, som I synes er bedre, eller 
brug en, som jeres lærer udleverer til jer 
nu. I skal i analysen komme ind på, hvilken 
stemning, I synes, der er i digtet, og også 
forklare, hvordan I synes, forfatteren ska-
ber denne særlige stemning. Husk, hvad I 
tidligere har arbejdet med for lyriske vir-
kemidler. Gennemgå de to analyser i 
klassen. 
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EKSTRAOPGAVE 1  

Man gav dem kolde øjne 

Halfdan Rasmussen har også skrevet digtet ”Man gav dem kolde 
øjne”, som ligeledes indgår i antologien Der brænder en Ild.  
 

• Læs digtet.  
• Skriv herefter en novelle eller en artikel, der tager ud-

gangspunkt i digtet.  
• Find selv på en overskrift eller en rubrik.  
• Teksterne afleveres til jeres lærer, der retter dem.  

 

 EKSTRAOPGAVE 2 

Jeg vil helre slå min plæne 

Efter krigen kunne det være svært at forstå, at verden kunne 
rumme så megen død og ulykke, som 2. Verdenskrig havde vist. 
Det kunne også ses i Halfdan Rasmussens forfatterskab, hvor et 
af hans meget kendte digte ”Efter Bikini” netop behandler en ver-
den i skyggen af krigen og atombomben. Det digt, kan du læse på 
nettet. Der er meget langt til den Halfdan Rasmussen, du sikkert 
kender fra Halfdans ABC og ”Mariehønen Evigglad”. Men både i 
”Man gav dem kolde Øjne” og ”Længsel” kan man, som I har set, 
sagtens se den Halfdan Rasmussen, der drømmer om fred og en 
verden uden krig. Find fx sangen ”Noget om helte” på ALSANG On-
line (www.alsang.sk/online). Syng sangen til den indspilning I kan 
finde der, og find desuden ekstra opgaver og artikel til sangen.  
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   Opgaver  
 Frit land
 

OPGAVE 1. En Lærke letted’ 

Besøg DR-skoles hjemmeside og hør befri-
elsesbudskabet, der blev sendt i radioen. 
Se evt. også nogle af de andre klip, der lig-
ger og viser glæden ved, at krigen endelig 
er slut.  
 
• Skriv hver især en kort tekst med dine 

tanker om endelig at blive fri, efter at 
have været ufri. 

• Skriv i fem minutter hver uden at tale 
sammen. Læs så det, du har skrevet 
igennem. Kan du forestille dig, hvordan 
det er at blive sat fri? 

• Gå ind på  Højskolesangbogens hjem-
meside og se i fællesskab videoen med 
indspilningen af ”En Lærke letted”. Følg 
med i teksten, mens I hører sangen. 

• I forhold til din egen tekst om frihed, 
hvordan egner lyrik sig til at sætte ord 
på de følelser, der kan opstå, når man 
taler om frihed? Tal om, hvad teksten 
handler om, og om stemningen i san-
gen. Er den glad? Trist? Eller begge 
dele. Hvordan skildres friheden? Tal om 
andet, I lægger mærke til.  
 
 
 
 
 
 
 
 

OPGAVE 2. Lyrikudtryk – Vendespil 

I skal lave et vendespil med lyrikudtryk.  
 
• Gennemgå nu teksten En Lærke letted’ 

og find alt det, I ville inddrage i en ana-
lyse; symboler, enderim, bogstavrim me-
taforer osv. I skal finde mindst tre ele-
menter hver. Del et stykke hvidt A4-kar-
ton op i seks felter. På det ene felt skriver 
du det analyseelement, du har hæftet dig 
ved fx en lærke letted. På det næste felt 
skriver du så allitteration, fordi de to l’er i 
begyndelsen af hvert ord, er et bogstav-
rim (allitteration). De to kort er et par. 
Find gerne nogle lidt svære eksempler.  

• Klip jeres kort ud. 
• Gå sammen fire og fire eller seks og seks, 

bland kortene og læg dem med bagsiden 
op ad. Vend to kort efter tur, når du har 
et par, må du tage stikket hjem og vende 
igen.  

• Vinderen er den, der har flest stik til sidst.  
• Byt evt. grupper og prøv igen.  

 

 
                                          Sanglærke 
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OPGAVE 3. Frit land 

Befrielsen ligger mange år tilbage nu og 
kan måske virke ligegyldig. Men danske 
kunstnere skriver stadig om frihed. Blandt 
andet har det danske band Ulige Numre 
skrevet sangen ”Frit land”, som I nu skal 
se.  
 

• Følg med i teksten, mens I ser og 
hører sangen. Skriv ned, hvad du 
synes teksten handler om. Hvor-
dan beskrives naturen? Hvilke 
modsætninger er der i teksten? 
Hvad er positivt beskrevet? Hvad 
er negativt beskrevet?  

• Perspektiver sangen til nogle af de 
andre digte, du har arbejdet med i 
dette forløb. Gå evt. på nettet og 
søg på, hvad sangen handler om. 

 

OPGAVE 4. En lille tekst om frihed 

Nu skal du skrive en kortprosatekst om 
frihed.  

• Se evt. videoen med Carl Emil, der 
synger ”Frit Land” igen. Læs tek-
sten. Og læs teksten til ”En Lærke 
letted’”.  

• Sæt jer sammen i samtalegrupper 
på fire og tal om, hvad jeres tekst 
kan handle om. Hvis du har glemt, 
hvad kortprosa handler om, så se i 
boksen nedenfor.  

• Din tekst skal være på 500-600 
ord.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Faktaboks om Kortprosa 

Kortprosa er: 
• En meget kort, fiktiv tekst, der er i familie med både epikken 

og lyrikken. 
• Teksten starter typisk in medias res, som en novelle, men ek-

sperimenterer med både formen og sproget. 
• Som i lyrikken, kan der optræde symboler og intertekstuali-

tet. 
• Teksten har en handling, og kun en lille kort en af slagsen. 

Men samtidig man kan sige, at teksten er kompleks, som du 
også har set det fra lyrikken, og man kan som læser sidde og 
tænke, hvad handlede den lille historie så om? 

• Man skal som læser være god til at læse bag linjerne, når 
man læser kortprosa.  
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 Bilag 1 

 Man binder os på 
 mund og hånd 
 
Melodi: Kai Normann Andersen 1940. Tekst: Poul Henningsen 1940. 

 
1. Gribe efter blanke ting 
vil hvert et lille grådigt barn. 
Binde andre med en ring 
gør man som helbefarn. 
Tænk, hvor har man stået tit 
og delt et vindues paradis. 
Helle, helle det er mit! 
Og livet går på samme vis: 
 
Man binder os på mund og hånd, 
med vanens tusind stramme bånd, 
og det er besværligt at flagre sig fri. 
Vi leger skjul hos en som ved 
at skærme os mod ensomhed 
med søde kontrakter vi luller os i. 
 
Kunne vi forbyde de tre ord: Jeg lover dig 
var vi vist i kærlighed på mere ærlig vej. 
De ord, vi svor med hånd og mund, 
de gælder kun den korte stund, 
til glæden er borte og alting forbi. 
 

2. Kærlighed og ægteskab, 
hvad kommer de hinanden ved? 
Kedsomhedens tomme gab, 
til kæben går af led. 
Elskov er den vilde blomst: 
I gartnerhænder går den ud. 
Skærmet får den sin bekomst, 
men blomstrer hedt i storm og slud. 
 
Man binder os på mund og hånd, 
med vanens tusind stramme bånd, 
men ingen kan ejes. Vi flagrer os fri. 
I alle kærtegn er en flugt, 
de røde sansers vilde flugt 
fra pligternes tvungne fortrampede sti. 
 
Du må ikke eje mig. Jeg ejer ikke dig. 
Alle mine kys er ikke ja og ikke nej. 
De ord vi svor med hånd og mund 
de gælder kun den svimle stund 
det netop er kysset fra dig jeg ka li.  

 
 

Find også sangen på ALSANG Online (www.alsang.dk/online), hvor teksten findes både til print og lærredsvisning. På 
ALSANG Online kan I synge med på klaver/sang indspilning og finde flere opgaver samt artikel med info om sangen. 
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 Bilag 2 

 Troper og figurer 
 

Hvad er troper? 

Ordet trope stammer fra latin og betyder ven-
ding. Nogle af de mest kendte billedsprogsfigu-
rer er metafor, sammenligning, personifikation, 
besjæling og symbol.  
 

Metafor og sammenligning 

Udtrykket metafor stammer fra græsk og bety-
der overføring. Der findes flere definitioner af 
metaforen, men metaforen kan karakteriseres 
som en overføring af betydning fra et ord eller 
udtryk til et andet. De to har en lighed, men har 
også adskilte betydningsområder. Fx er ’Min 
rose’ som metafor for ens kærlighed hentet i et 
andet betydningsområde. Metaforen består ind 
i mellem af to ord, der ikke normalt sættes 
sammen, men som skaber en ny betydning: fx 
livets efterår. Eller den kan være et billedligt 
udtryk bruges i stedet for selve sagen: moralsk 
sump. Metaforen er beslægtet med sammen-
ligningen, men mangler konjunktionen ’som’. 
’Min elskede er som en rose’ er altså ikke en 
metafor, men en sammenligning.  
 

Besjæling og personifikation  

Besjæling og personifikation er to udtryk, der 
også er i familie med hinanden. Personifikation 
dækker over det begreb, at abstrakte begreber 
konkretiseres ved at tilføres menneskelige 
egenskaber. Døden får fx en ’kold hånd’ eller 
fremstilles som en gammel mand. Når vi taler 
om besjæling, så gives døde ting menneskelige 
eller åndelige egenskaber; stene græd.  
 

Symboler 

Symboler er ikke en egentlig trope. Symbolets 
betydning opstår ikke gennem en lighedsrela-
tion mellem billed- og realplanet, men gennem 
en betydning, der gennem konvention er tillagt 
symbolet. Fx er en ring en genstand, som med 
tiden er blevet et symbol for venskab. Det er 
altså en konkret ting, der har en abstrakt be-
tydning, som er givet gennem en kulturel kon-
vention.  
 

Hvad er figurer? 

Figur kommer af latin og betyder legeme. Som 
det ligger i ordet, har figurer således med dig-
tets ordstilling at gøre. Figurer er bestemte 
mønstre i syntaks og betydning, som er med at 
til skabe digtets særlige sproglige udtryk. Man 
siger, at troper indvirker på forstanden og figu-
rer indvirker på følelsen.  Der findes forskellige 
underkategorier: gentagelsesfigurer, modsæt-
ningsfigurer, dramatiske figurer og klangfigu-
rer.  
 

Gentagelsesfigurer  

Gentagelsesfigurer er en af de mest effektfulde 
kræfter i lyrikken, og kendes også fra prosaen, 
der gennem forskellige former for gentagelse 
kan få et næsten lyrisk præg. Anaforen er gen-
tagelse i begyndelsen af en sætning, epiforen 
er gentagelser i slutningen af en sætning (som i 
H. C. Andersens Nattergalen: Og Nattergalen 
fløj op, og Tiden fløj hen). Symploke er beteg-
nelsen for en rammegentagelse, hvor et led 
gentages i begyndelsen såvel som i slutningen 
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af et digt. Man kan også tale om varieret genta-
gelse, hvor der er tale om en gentagelse i fri 
form (se Morten Nielsens digt ”Foraarets Ho-
risont”).  
 

Modsætningsfigurer  

Modsætningsfigurer er, som det ligger i ordet, 
modstilling af led med forskellig betydning, der 
giver en dramatisk effekt. Det kan fx være anti-
tesen, der findes i sammenstillinger som ’I lyst 
og nød’ eller ’Som nat og dag’. 
 

Dramatiske figurer  

Dramatiske figurer knytter sig til digtets udsi-
gelsesposition, og her drejer det sig om relatio-
nen mellem den i digtet talende og den i digtet 

tiltalte. Det kan være i form af udråb, eller gen-
nem en apostrofe, som er en direkte henven-
delse til en person, der ikke er til stede. Det er 
også her, det retoriske spørgsmål skal findes 
(Hvad var det dog, der skete?).  
 

Klangfigurer  

Klangfigurer dækker over forskellige rimtyper, 
så som allitteration (bogstavrim) assonans 
(halvrim eller vokalrim, hvor de betonede voka-
ler i ordet stemmer overens som i hvælv og 
skælv) eller stavelsesrim.  
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 Bilag 3 

 Den blå 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! 

 
 

 
 

 
Find også sangen på ALSANG Online (www.al-
sang.dk/online), hvor teksten findes både til print og 
lærredsvisning. På ALSANG Online kan I synge med 
på klaver/sang indspilning og finde flere opgaver samt 
artikel med info om sangen. 
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 Bilag 4 

 Foraarets Horisont 
 
Morten Nielsen, 1943 

 
Verden er vaad og lys -  
himlen er tung af Væde ...  
 
Hjertet er tungt af Lykke,  
lykkeligt nær ved at græde. 
 
 
Findes i Højskolesangbogen under titlen Verden er våd og lys, nr. 284. 
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 Bilag 5 

 Det haver så nyligen  
 regnet 
 
Johan Ottosen, 1890 

 
1. Det haver så nyligen regnet, 
det har stormet og pisket i vor lund; 
frø af ugræs er føget over hegnet, 
åg på nakke og lås for vor mund. 
Årets løb har sin lov, 
der blev lyst i vor skov, 
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov! 
 
 
2. Det har regnet - men regnen gav grøde, 
det har stormet, men stormen gjorde stærk. 
Som de tro'de, at skoven alt var øde, 
så de vårkraftens spirende værk. 
For de gamle, som faldt, 
er der ny overalt, 
de vil møde, hver gang der bliver kaldt. 
 
 
3. Og de tro'de, at hjertebånd kan briste, 
og de tro'de, at glemmes kan vor ret! 
De skal vide, de aldrig ser de sidste, 
de skal vide, at ingen bliver træt. 
Thi, som årene randt, 
sås det: båndene bandt, 
kræfter fødtes for kræfterne, som svandt. 
 

4. De kan spærre med farver og med pæle, 
de kan lokke med løfter og med løn - 
fælles sprog giver vore tanker mæle, 
fælles vilje gør kampdagen skøn. 
Nye stridsmænd skal dér, 
nye stridsmænd skal her 
slutte kreds om den fane, vi har kær. 
 
 
5. Ja - det haver så nyligen regnet, 
og de træer, de drypper endnu; 
mangen eg er for uvejret segnet, 
men endda er vi frejdige i hu; 
viger ej ud af spor, 
for vi kender det ord: 
Det har slet ingen hast for den, som tror 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Find også sangen på ALSANG Online (www.alsang.dk/online), hvor teksten findes både til print og lærredsvisning. På 
ALSANG Online kan I synge med på klaver/sang indspilning og finde flere opgaver samt artikel med info om sangen. 
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  Bilag 6 

 Høstdigt 
 
Morten Nielsen, 1943 

 
Det mørkner i vort Aar.  
En høstlig Himmel straaler tændt, 
men nogle faldt omkuld nu 
imod en graa Cement. 
De skød en Flok af os. 
De greb om Livets yngste Aar 
og det er deres Smerte 
som følger os hvorhen vi gaar. 
 
 
 
 

 
Vi hader disse Aar. 
Vi hader disse Hadets Aar. 
Pistolskud i en Opgang,  
og Død i mørke Saar. 
Men vi har lært at kæmpe 
for vi har lært at dø og slaas, 
og dem vi nu har mistet 
skal vinde Sejren gennem os. 
 
 
 
 

Findes i Højskolesangbogen under titlen Det mørkner i vort år, nr. 512. 
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 Bilag 7 

 Længsel 
 
Halfdan Rasmussen, 1944 

 
1. Men det bli’r atter stille efter stormen. 
Og det bli’r godt at leve her på ny. 
For her er lys og sol og glade stemmer, 
og mørket kommer til en fredfyldt by. 
  
 
2. Og det bli’r godt at sidde ganske stille 
og være ene med en stues ro. 
Og høre regnen banke mod den rude, 
som angsten før har mærket med sin kno. 
 
 
3. Og biler standser med en sagte snurren. 
Og det er mennesker som du og jeg. 
Og aldrig mænd med had og karabiner 
og aldrig døden bag en mund, der skreg. 
  
 
4. Og du skal ikke lukke dine øjne 
og stå afmægtig, når det onde sker. 
Men trofast mod hver kalden i dit hjerte 
skal du forkynde, hvad du gemmer der. 
  
 
5. Du hører fugle flyve gennem natten. 
Du hører regnen falde, og du ved, 
at rundt omkring i verden spirer blomster 
af våde graves mørke ensomhed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Findes i Højskolesangbogen under titlen Men det bli’r atter stille, nr. 513
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  Bilag 8 

 Man gav dem kolde 
 Øjne 
 
Halfdan Rasmussen, 1944  

 
De var mennsker li’som os 
med den samme spinkle tro. 
I evig drift mod noget,  
der aldrig var i ro.   
 
Siden blev de soldater.  
En stemme hæs og raa 
råbte en ordre til dem.  
En lang og kold nat faldt på.   
 
Fra menneske til horde.  
Fra horde til armé. 
Og de gik med i blinde 
og turde ikke se.  
 
Man gav dem pisk og svøbe 
at slå hinanden med. 
Man gav dem kolde øjne 
og had og stum fortræd.  
 
De lærte at marchere. 
Man gav dem et gevær.  
Det blev til kors og galge, 
der kom os alle nær. 
 
 
 

 
En evig drift mod noget,  
som aldrig var i ro.   
Blev død og sejr og nederlag 
Og tvivl på trods af tro.  
 
Og det blev lange nætter,  
Hvor mørket skreg og skreg. 
Og det blev mennesker på flugt  
For ting der var på vej.  
 
Og det blev nøgne timer,  
Hvor alting stod på spil. 
Og nogen spurgte: Hvem er du? 
Og hvad er det du vil? 
 
Man gav dem kolde øjne.  
Man gav dem et gevær.  
Og du må slås for det du er,  
og alt der står dig nær!   
 
Vi kender kampens vilkår.  
Al kamps vilkårlighed: 
At den som tæver med at slå,  
Skal selv bli’ slået ned. 
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  Bilag 9 

 Noget om Helte 
Melodi: Robert Normann 1955. Tekst: Halfdan Rasmussen 1955

1. Livet er en morgengave. 
Sjælen er et pilgrimskor. 
Der står krokus i min have. 
Der står øller på mit bord. 
Under himlen hænger lærken 
som et fjernt bevinget frø, 
for en lærke tænker hverken 
på at kæmpe eller dø. 
 
2. Her er fredeligt og stille. 
Her er ingen larm og støj. 
Jeg har sået kruspersille 
og et brev med pure løg. 
Lad al verden slå for panden 
og bekæmpe spe med spot. 
Jeg vil enes med hinanden 
og mig selv og ha' det godt. 
 
3. Der er nok, som går og sysler 
med at sprænge kloden væk. 
Jeg vil ikke ha' skærmydsler 
og kanoner bag min hæk. 
Mens de andre går og sveder 
for at gi hinanden lak, 
vil jeg pusle med rødbeder, 
selleri og pastinak. 
 
4. Jeg vil ikke slås med bisser. 
Jeg vil så og ikke slå. 
Selv de rødeste radiser 
kan man roligt lide på. 
Og de sølle penge rækker 
til lidt mer end skattesjov, 
når ens kone går og trækker 
sådan lidt til husbehov. 
 
5. Gulerødder kan hun trække 
op af jordens automat, 
hvor de står i rad og række 
mellem bønner og salat. 
Og hvis jeg er træt og graven, 
og det sker jo af og til, 
kan vor muldvarp grave haven, 
hvad den sikkert gerne vil. 
 
 
 

6. Samson gik og styrted templer. 
Peter Freuchen knak sit ben. 
Ak, mod disse to eksempler 
er min dåd en sølle en. 
Jeg har aldrig dræbt filistre 
eller kæmpet med en haj. 
Og når stærke mænd bli'r bistre, 
syn's jeg, det er synd for mig. 
 
7. Tiden går og tiden hverver 
store mænd til mandig dåd. 
Jeg, reserven blandt reserver, 
bryder ofte ud i gråd. 
Jeg får nerver og migræne, 
blot jeg skær mig på en dolk 
og vil helre slå min plæne 
end slå løs på pæne folk. 
 
8. Hvorfor skal man slå på tæven 
eller bruge tæveord? 
Jeg vil trykke folk på næven. 
Jeg er ingen tævedor. 
Lad dem tæve på hinanden 
der har tæv behov endnu. 
Jeg vil ikke klinke kanden 
før jeg ser den er itu! 
 
9. Livet er en dejlig gave. 
Jorden er en herlig jord. 
Der er øller i min mave. 
Der står krokus på mit bord. 
Når reserverne skal stille 
for at splitte kloden ad, 
skriver jeg med kruspersille 
verdens mindste heltekvad. 
 
 
 
Find også sangen på ALSANG Online (www.al-
sang.dk/online), hvor teksten findes både til print og 
lærredsvisning. På ALSANG Online kan I synge med 
på klaver/sang indspilning og finde flere opgaver samt 
artikel med info om sangen. 
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 Bilag 10 

 En lærke letted’ 
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! 
 
 
 

 
 
Find også sangen på ALSANG Online (www.alsang.dk/online), hvor teksten findes både til print og lærredsvisning. på 
ALSANG Online kan I synge med på klaver/sang indspilning og finde flere opgaver samt artikel med info om sangen. 
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  Bilag 11 

 Frit Land 
Melodi og tekst: Carl Emil Petersen 2015, fremført af Ulige Numre 
 
 
1. Bølgende bakker 
marker, eng og skov. 
Frit land, frit land, bestå. 
Dine brødre er borte, 
dine søstre sover sødt, 
så du må være stærk og stå ret. 
 
 
2. Ryster du på hånden, 
ja så vælter det jo ind, 
over landets grænser, ind i stuen, i mit hjem. 
Vi skal kaste os i bølgerne, 
der slår mod kysten ind. 
Frit land, fri for os selv. 
 
 
Sommeren var gået, da jeg rev mig på din torn. 
Alt det smukkeste gør ondt, 
fra myggestik ved søerne 
til trådene i bølgerne, 
der brænder hendes ben. 
Vi skal kaste os i bølgerne, 
der slår mod kysten ind. 
Frit land, frit land, mit sted. 
 
 

3. Tusinde af øjne, 
de har meninger om alt, 
og alle sammen tror, at deres TV taler sandt. 
Jeg skal prøve på at se  
den lysende idé, 
men stregen den må trækkes i det sand. 
 
 
4. Tilgiv mine øjne, 
de ser kun fra næsen ned. 
Hvordan skal jeg kunne bære hele kloden  
på mit skød? 
Hele verdens smerte  
kommer ikke mine ved. 
Frit land, frit land, mit sted. 
 
 
Sommeren var gået, da jeg rev mig på din torn. 
Alt det smukkeste gør ondt, 
fra myggestik ved søerne, 
til trådene i bølgerne, der brænder hendes ben. 
Vi skal kaste os i bølgerne, 
der slår mod kysten ind. 
Frit land, frit land, mit sted. 
Frit land, frit land, frihed. 

 
 
Find også sangen på ALSANG Online (www.alsang.dk/online), hvor teksten findes både til print og lærredsvisning. på 
ALSANG Online kan I synge med på klaver/sang indspilning og finde flere opgaver samt artikel med info om sangen. 
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  Bilag 12 

 Tidlinje for  
 besættelse
1939 
1. september - Tyskland angriber Polen. 
3. september - Storbritannien og Frankrig erklærer Tyskland krig.  
 
1940 
9. april - Danmark og Norge besættes af Tyskland. Samlingsregering bestående af de fire største 
partier i folketinget dannes.  
1. september - Alsangstævner over hele landet. 740.000 danskere deltager.  
 
1941 
22. juni - Arrestationen af de danske kommunister påbegyndes.  
 
1942 
April - De første danske sabotageaktioner iværksættes. 
 
1943  
August - Folkestrejker 
29. august - Undtagelsestilstand 
1.-2. oktober - Jødeaktionen 
 
1944 
4. januar - Kaj Munk likvideres. 
Juni-september - Bølger af folkestrejker over hele landet.  
19. september – 2000 danske politifolk arresteres og sendes i koncentrationslejr. 
 
1945 
21. marts - Britiske fly bomber Gestapos hovedkvarter i København.  
16. april - Hitler begår selvmord. 
4. maj - Befrielsesbudskabet bringes over BBC kl. 20:36. 
7.-8. maj - Russiske fly bombarderer Rønne og Nexø. 
9. maj – Soldater fra Den Røde Hær går i land på Bornholm. Russerne forlader først øen igen april 
1946. 
 
 
 
 
 
 

 


