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Ágrip 

Seinni heimsstyrjöldin hefur mér alltaf þótt áhugaverð. Þegar ég tók söguáfanga í 

dönskunáminu, valdi ég er að gera verkefni um þetta tímabil í Danmörku. Ég fékk góða 

innsýn í hernámstímabilið og varð enn meira heilluð af danskri sögu. Því fannst mér tilvalið 

að velja seinni heimstyrjöldina í Danmörku sem viðfangsefni mitt í BA ritgerðinni. Dönsk 

menning finnst mér einnig spennandi og þá aðallega það hvernig Danir líta á sjálfa sig sem 

þjóð. Það má oft finna einhver einkenni við hverja þjóð og það á einnig við um Dani. Þess 

vegna valdi ég að reyna að komast að því í ritgerðinni minni hvað einkenndi Dani sérstaklega 

á hernámstímabilinu. Til þess valdi ég þrjá afar ólíka texta sem allir eiga það sameiginlegt að 

vera skrifaðir á hernámstímabilinu. Ég vil því reyna að tengja stemninguna í textunum og 

einkenni þeirra við sjálfsmynd Dana á þessum tíma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumé 

Jeg har altid syntes, at anden verdenskrig er interessant. Da jeg tog et historiekursus på 

danskstudiet, valgte jeg at lave en opgave om denne periode i Danmark. Jeg fik et godt 

indblik i besættelsestiden og blev endnu mere fascineret af dansk historie. Derfor føltes det 

rigtigt at vælge den anden verdenskrig i Danmark som min BA-opgave. Jeg synes dansk 

kultur er meget spændende og især hvordan danskerne ser på sig selv som en nation. Man 

kan ofte finde nogle kendetegn for hver nation og det gælder også for danskerne. Derfor 

valgte jeg i min BA-opgave at undersøge, hvad der kendetegnede danskerne i 

besættelsestiden. Dertil, valgte jeg tre forskellige tekster, af Poul Henningsen, Kaj Munk og 

Mads Nielsen, som alle har til fælles at være skrevet i denne periode. Jeg vil forsøge at 

forbinde stemningen i teksterne og deres kendetegn med danskernes identitet på dette 

tidspunkt. 
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1 Indledning 
 

Den anden verdenskrig havde en stor indflydelse på hele verden og også på Danmark. 

Danmark blev besat af Tyskland i 1940, og blev det indtil befrielsen i 1945. Opgavens formål 

er at undersøge besættelsens påvirkning af de almindelige danskere. Fra 1700-tallet har 

danskerne været interesseret i at finde ud af hvad der kendetegner det at være dansk, eller 

danskheden. Mit fokus bliver på besættelsestiden og jeg vil prøve at finde ud af, hvordan 

danskheden eller danskernes identitet ændredes på de fem år besættelsen varede.  

Det har været skrevet meget om besættelsestiden, både faglitteratur og andet. Men 

det som interesserer mig, er især digtene som blev skrevet under besættelsen. Det vil sige, 

digtene som er skrevet på dette tidspunkt og på en eller anden måde kan knyttes til 

besættelsen. Fra en lang række digte, eller tekster, har jeg valgt tre. Det er Man binder os på 

mund og hånd af Poul Henningsen, Danmarkssang af Kaj Munk og Danmark Frit af Mads 

Nielsen. De bliver analyseret og jeg vil forsøge at finde en forbindelse mellem teksterne og 

dansk identitet i besættelsen. 

 
1.1 Problemformulering 

 

Danmarks besættelse havde stor indflydelse på hele nationen. I denne opgave vil jeg 

undersøge: Hvilke påvirkninger havde besættelsestiden på danskernes identitet, og hvad kan 

man sige om danskernes nationalkarakter under besættelsen? Undersøgelsen bliver 

foretaget ud fra en kulturel synsvinkel, det vil sige nogle værker skrevet i denne tid bliver 

analyseret i forbindelse med nationens identitet under besættelsestiden. 

1.2 Afgrænsning 

 

Jeg vil begrænse mig til at skrive om besættelsestiden, det vil sige perioden fra 1940 til 1945 

og undersøge tre udvalgte tekster spredt over perioden: 1940, 1943 og 1945. Jeg vil også 

begrænse mig til at analysere teksterne ud fra en kulturel synsvinkel, ikke fra en litterær 

synsvinkel. 

2 Metode og teori 
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I denne opgave bliver begreberne identitet, nationalkarakter og danskhed introduceret. De 

bliver beskrevet og jeg kommer også ind på hvad der var mest karakteristisk for danskheden 

på forskellige tidspunkter igennem historien. Derefter bliver der fortalt om besættelsestiden 

i Danmark.  

Tre værker bliver analyseret i forbindelse med danskernes identitet i 

besættelsestiden. Det er Poul Henningsens Man binder os på mund og hånd, Kaj Munks 

Danmarkssang og Mads Nielsens Danmark Frit. Der bliver sat fokus på at se hvordan 

forfatterne digter om Danmark og tilstanden og hvordan den danske nation reagerede på 

værkerne, for at finde ud af på hvilken måde det påvirkede nationen. Værkerne er også 

digtet på forskellige tider under besættelsestiden. Man binder os på mund og hånd er digtet 

i begyndelsen af besættelsen, Danmarkssang er digtet i midten af besættelsen og Danmark 

Frit i slutningen, da det hele er overstået. Det bliver undersøgt, om det er forskel på 

danskernes identitet, afhængigt af hvor i perioden, værkerne blev skrevet.  

Til sidst, bliver værkerne sammenlignet og jeg vil forsøge at finde ud af hvad der 

kendetegnede danskernes identitet i besættelsestiden. 

2.1 Identitet  

 

Identitet er de træk ved en person, der kendetegner den. Det passer til personlighed og 

karakter. I psykologien skelner man mellem tre forskellige betydninger af ordet identitet. De 

tre betydninger fattes som forskellige vinkler på personen (Lund, Køppe, Feldbæk og 

Østergaard, 2015; Damsholt, 2013). 

Den første betydning er at personen har en identitet, eller nogle egenskaber, der 

adskiller personen fra andre. Det gælder for dannelsen af identitet, at der er faser, der ikke 

kan gentages, men der sker hele tiden en løbende justering. Man holder aldrig op med at 

tilegne sig viden, lære nye færdigheder eller udvikle relationer til andre. Selvom mennesker 

ændres, oplever de sig selv som den samme person (Lund, Køppe, Feldbæk og Østergaard, 

2015). 

Den anden betydning går ud på at personen ser på sig selv, sin egen person, på tværs 

af sin livshistoriske udvikling. Det er tit forbundet med begreberne selvbevidsthed og 

selvidentitet.  
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Begreberne beskriver den virkelighed, som mennesker oplever sig selv ud fra (Lund, Køppe, 

Feldbæk og Østergaard, 2015). 

Den tredje og sidste betydning af ordet identitet går ud på at personen tilhører 

forskellige grupper og har derfor forskellige gruppeidentiteter. Tidligt begynder vi at 

kontakte andre og i de mange sociale situationer, som livet tilbyder os, påtager vi bestemte 

roller, som vi udtrykker i relationer til andre (Lund, Køppe, Feldbæk og Østergaard, 2015). 

I denne opgave vil jeg fokusere på gruppeidentitet og især nationalidentitet, frem for 

de andre identitetsaspekter.  

2.2 Nationalkarakter og danskhed 

 

Nation består af en gruppe mennesker som har til fælles historisk og kulturel baggrund. I de 

fleste tilfælde bor denne gruppe på et afgrænset geografisk område og de har ofte fælles 

sprog, men det er ikke nødvendigt for at gruppen opfatter sig som en nation (Knudsen og 

Østergaard, 2009). Nationer kan have en særlig nationalkarakter. Den kan være oprindelig, 

eller en følge af nationens historie (Damsholt, 2009). I opgaven vil jeg fokusere på danskerne 

som en nation og finde ud af, hvordan deres nationalkarakter var i besættelsestiden. 

Danskhed er det at være dansk og føle sig dansk. Det er både den danske befolknings 

særpræg og den danske kultur, som danner danskheden (Ordnet.dk, u.d. (a)). Begrebet er 

baseret på den forestilling, at den danske befolkning har særlige særtræk, som kan være 

resultat af Danmarks historie. Det er deres egen kultur, som videregives gennem 

generationer.  Det kommer til udtryk i danskernes karakter og i den materielle kultur. Den 

kan forekomme gennem sproget, holdninger, alle slags kultur og meget mere. Det har været 

forskelligt gennem historien, hvordan danskerne har kendetegnet danskheden (Damsholt, 

2013).  

I 1700-tallet begyndte danskerne at tænke på national identitet, men det var ikke i 

forbindelse med sproget. Det var ligegyldigt, hvilket sprog man talte, så længe man boede i 

det danske rige. På dette tidspunkt hørte Island, Norge, Grønland, Færøerne, kolonierne og 

Holsten og Slesvig under staten og derfor var det umuligt at forvente at alle var 

dansktalende. Men snart ændredes det. Danskerne begyndte i stigende grad at identificere 
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sig med det danske sprog (Petersen, 2009). Et eksempel herpå er Ludvig Holbergs elever som 

var enige om, at det danske sprog var betydningsbærende for danskheden. Kærlighed til 

fædrelandet var et vigtigt begreb for Holberg og det lærte han sine elever. På dette 

tidspunkt var København tosproget med dansk og tysk. Holbergs elever kæmpede for at 

dansk skulle igen blive landets hovedsprog og dermed blev modersmålet et demonstrativt 

udtryk for det danske identitet. Omkring 1750 var der to fædrelandsdefinitioner, der var 

ligeledes forskellige (Lund, Køppe, Feldbæk og Østergaard, 2015; Damsholt, 2013). Den ene 

var oplysningstidens fædrelandsbegreb. Dets udtryk var: ”mit fædreland er, hvor jeg lever 

vel” (Lund, Køppe, Feldbæk og Østergaard, 2015). Den anden påstod: ”at fædrelandet var 

landet, hvor man var født og opvokset, hvis sprog man talte, og hvis fortid man havde en del 

i” (Lund, Køppe, Feldbæk og Østergaard, 2015).  

Men sproget var ikke det eneste, man syntes var karakteristisk for danskerne. 

Holberg mente at nationens egenskab var lydighed mod øvrigheden og med 

middelmådigheden som dyd og kærlighed til fædrelandet. I Saxos kendte værk Gesta 

Danorum fra 1200 udtrykker Saxo kærlighed til fædrelandet, som danskernes ledemotiv. 

Temaet i værket er så kampen mod tyskerne. Grundtvigs definition for det særlig danske var 

enheden af kongehånd og folkestemme, fædreland og modersmål. I forbindelse med 

Grundloven fra 1849, argumenterede de nationalliberale, at en fri forfatning var den ægte 

danske styreform og dermed blev demokratisk sindelag defineret som det centrale 

kendetegn ved danskheden (Lund, Køppe, Feldbæk og Østergaard, 2015; Damsholt, 2013).  

Efter nogle års ulykke for Danmark, hvad angår to kriger mod England 1801 og 1807, 

statsbankerotten 1813 og Danmarks afståelse af Norge til Sverige 1814, følte nationen sig 

fuldstændig ydmyget. På dette tidspunkt, begyndes begrebet danskhed at få en anden form. 

Før handlede det om eliten i Danmark, men nu blev begrebet mere folkeligt og det ses mere 

positivt på den almindelige befolkning og nationens kerne bliver nu bønderne. Historien, 

sproget og folket bliver en central betydning for danskheden. Sproget bliver især vigtigt i 

1800-tallet, fordi da udgjorde tysktalende danskere 40 procent af landet. Det blev til et 

spørgsmål, om det var sprog og historie eller statsborgerskab, der knyttede man til 

fædrelandet. Holstenerne havde fået nok af den danske stat og ville have deres egen 

forfatning. Trods gentagne forsøg, gik det ikke for danskerne at få holstenerne til at tale 

dansk og dyrke dansk kultur. Det førte til krig mellem Danmark og Slesvig-Holsten i 1848-50 
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og 1864. Da blev danskheden defineret i kontrast til tysk kultur. Forskere fortæller, at de 

nationalistiske tanker i årene før var grunden til krigen. I den her periode, kan man ikke både 

være dansk og tysk. I tiden efter befrielsen, var der ikke mange tanker om danskheden, men 

med EF-afstemningen i 1972 begyndte man igen at tale om det danske identitet (Damsholt, 

2013; Petersen, 2009). 

3 Besættelsen af Danmark 
 

Den 9. april 1940, tidligt om morgenen, blev Danmark angrebet af tyske tropper. Kongen, 

regeringen og de militære chefer mødtes på Amalienborg klokken halv seks, mens tyske 

bombefly fløj over hovedstaden. Besættelsen var accepteret på de vilkår, 

udenrigsministeren P. Munch blev præsenteret for. Den samme dag var tre Konservative og 

tre Venstre-ministre udpeget i en national samlingsregering under statsminister Stauning. P. 

Munch fastslog også, at det ikke var en krig mellem Danmark og Tyskland, og at Danmark 

ville fortsætte med at være neutral i krigen. Samarbejdspolitikkens formål var at sikre det 

danske samfund i en tid, der var præget af usikkerhed. Stort set lykkedes det, den danske 

befolkning klarede sig og levede et temmelig normalt liv, især i de første par år (Feldbæk, 

2004, side 251-255; Heuseler, 2015a).  

I 1942 blev der foretaget nogle ændringer i politikken. I maj døde statsminister 

Stauning og han blev afløst af den daværende finansminister, Vilhelm Buhl. Efter den 

såkaldte telegramkrise, fremkaldt af et lovlig kortfattet takketelegram fra Christian 10. til 

Hitler, blev en ny regering etableret. Erik Scavenius, som tidligere havde afløst P. Munch som 

udenrigsminister, overtog nu også statsministerposten. I den nye regering var halvdelen af 

ministrene ikke repræsentanter fra partierne. Werner Best, fra SS, blev ny 

rigsbefuldmægtiget, det vil sige den øverste tyske politiske instans i Danmark og dermed 

reelt leder af den tyske besættelsesmagt (Busck og Poulsen, 2011, side 341-343).  

Fra slutningen af juli og i august 1943 var nogle provinsbyer, blandt andet Odense, 

Esbjerg og Aalborg, kendetegnet ved begivenheder, som blev kaldt Augustoprøret. Oprøret 

var præget af sabotage, demonstrationer, gadeuro og omfattende strejker. Strejkerne blev 

oftest organiseret af lokale mennesker, som var repræsentanter for det illegale 

kommunistiske parti. I august blev Best kaldt til Berlin og den 27. august tog han tilbage med 
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et ultimatum, som han vidste, at den danske regering ville nægte. Ultimatummet gik ud på at 

regeringen skulle erklære undtagelsestilstand over hele landet, og det ville indeholde 

spærretid, mødeforbud, pressecensur og dødsstraf for sabotage. Best havde ret, regeringen 

sagde nej til det. Den 29. august blev Danmark erklæret i militær undtagelsestilstand og den 

danske hær og flåde blev afvæbnet og interneret. Fremtrædende borgere blev midlertidig 

interneret og de internerede kommunister blev overtaget af tyskerne og senere blev de 

sendt til tyske kz-lejre. Med det trådte regeringen tilbage og Rigsdagen og kongen ophørte 

med at fungere. Landet stod uden politisk ledelse og det blev departementschefernes 

arbejde at styre landet herefter. Det tyske politi tog over og iværksatte terror som bestod af 

jødeaktioner, clearingmord og krigsretter (Heuseler, 2015b; Busck og Poulsen, 2011, side 

345-346).  

Et af følgerne af den 29. august 1943 var at Werner Best forslog at deportere danske 

jøder til tyske kz-lejre, men uden at ødelægge samarbejdet med departementschefstyret. 

Derfor lod han sin medarbejder advare ledende socialdemokratiske politikere om 

deportationen. Advarslen gik videre til det jødiske trossamfund, så de fik mulighed til at gå 

under jorden og forberede flugt til Sverige, før aktionen tog sted. Fire dage senere, gik 

jødeaktionen i gang, men da havde de fleste jøder forladt deres hjem. De næste par dage 

blev i alt 480 jøder arresteret og deporteret. 7000 jøder fik hjælp fra almindelige danskere 

med at flygte til Sverige. I alt blev 95% af de danske jøder reddet (Heuseler, 2015c). 

Modstandsbevægelsen i Danmark var et civilt baseret modsvar til den tyske 

besættelse. Modstandsbevægelsens største bedrift var sandsynligvis hjælpen til jøderne, 

men også den illegale presse, der ikke blev påvirket af censuren. De centrale opgaver var dog 

sabotage, efterretningsvirksomhed og etablering af en illegal hær. Det begyndte roligt i 1940 

med overklipning af telefonledninger, og modstanden fik først en organiseret form i 1942-43 

(Busck og Poulsen, 2011, side 350). Af modstandsbevægelsen aktioner var sabotagerne det 

vigtigste imod besættelsesmagten. Deres mål var at skade tyskerne og deres danske 

hjælpere. Den typiske sabotør i den første del af besættelsen var en ungdomsoprører og i 

den senere del af besættelsen var sabotørerne modige og handlekraftige mænd (Heuseler, 

2015d). 
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De største modstandsgrupper var BOPA, Holger Danske, Ringen og Frit Danmark. 

BOPA blev etableret i 1942 af spaniensfrivillige og kommunister. Gruppen blev større og 

politisk bredere i løbet af 1943. Efter augustoprøret var de fleste aktioner mod danske 

virksomheder, hvor krigsmateriel blev produceret for tyskerne. Ved befrielsen var der 175 

medlemmer, 40 var døde og mange daværende medlemmer blev arresteret eller flygtede til 

Sverige (Heuseler, 2015d).  

Holger Danske blev etableret i 1943. De fleste medlemmer var folk fra Dansk Samling. 

Gruppens opbygning var løs og sammenstod af mange undergrupper. I gruppen var nogle 

berømte modstandsfolk, blandt andet Josef ”Tom” Søndergaard, Jens Lillelund, ”Flammen”, 

”Citronen” og ”John”. De blev efter deres død nærmest mytologiske skikkelser. Flammen er 

kendt for sine mange likvideringer, men han likviderede over tyve af Gestapos håndlangere. 

Ved befrielsen var der 350 medlemmer. 64 var døde og de var ansvarlige for 200 stikkerdrab 

(Heuseler, 2015d). 

Ringen blev etableret i 1941 som en oplysningsorganisation, men blev siden aktiv i 

modstandsbevægelsen. Gruppen var socialdemokratisk. Fra 1944 oprettede de militære 

ventegrupper (Heuseler, 2015d). 

Frit Danmark blev etableret i 1942 med den konservative Christmas Møller og 

kommunisten Aksel Larsen. Den var, ligesom Ringen, en oplysningsorganisation. Med tiden 

blev den større og spredte sig over landet. Den bestod af mange mindre og uafhængige 

lokal- og faggrupper. Gruppen blev en af de største modstandsgrupper og de deltog i mange 

illegale arbejder. Det illegale blad ”Frit Danmark” var landets største blad med egne 

trykkerier og et oplag blev trykket i 100.000 eksemplarer (Heuseler, 2015d).  

De sidste måneder før befrielsen var præget af træthed, nød og angst. Det var vare- 

og ressourceknaphed og tusinder manglede fornødenheder. Det var ikke trygt at være ude 

på gaderne. Efter hver sabotageaktion og stikkelikvidering, svarede tyskerne igen med 

modterror. Situationen var dårlig. Den 4. maj 1945 klokken 20.35 blev det oplyst via BBC 

radioen, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig og 

Danmark var igen et frit land. Gaderne blev fyldt med jublende mennesker og folk tændte 

stearinlys i vinduerne som tegn på, at den vanskelige og mørke tid var forbi. Bornholm måtte 

dog vente til den 9. maj, før bornholmerne blev fri for tyskerne (Heuseler, 2015c). 
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4 Analyse af tre kulturelle tekster 
 

Jeg vil nu analysere tre tekster ud fra en kulturel synsvinkel set i lyset af begreberne 

identitet, nationalkarakter og danskhed. Analysen begynder med Poul Henningsen og hans 

sang Man binder os på mund og hånd. Derefter undersøges Kaj Munks Danmarkssang og til 

sidst analyserer jeg Mads Nielsens Danmark Frit.  

4.1 Poul Henningsen 

 

Poul Henningsen var arkitekt, forfatter, samfundsdebattør og kritiker (Danmarks Radio, 

u.d.(a)). I 1930‘erne blev han en af de vigtigste aktører inden for dansk revy og han blev 

kendt for sine sangtekster. Han var redaktør på tidsskriftet Kritisk Revy, hvor han skrev 

provokerende artikler om arkitektur, litteratur, kvindesagen, seksualitet og børneopdragelse 

(Müller, 2015; Danmarks Radio, u.d.(b)). Han synes folk har forbenede holdninger, som 

forhindrer dem at udholde sig frit og det gjorde han op med i sine tekster, samt at gøre op 

med dobbeltmoral. Ligesom hans moder, forfatterinden Agnes Henningsen, sagde han altid 

sin mening om alt, selvom det gik på tværs af den almindelige mening i samfundet 

(Danmarks Radio, u.d.(a)).  

Henningsen forsøgte at få danskerne til at ændre livsform. For at gøre det, vejledte 

han dem at gøre op med gamle fordomme og småborgerlige livsmønstre. I stedet skulle de 

udfolde deres personlighed. Sproget i teksterne er letforståeligt og dagligdags. I sine værker 

stavede han ord som de udtales, for at komme tættere på talesproget (Danmarks Radio, 

u.d.(b)). 

Henningsen blev kendt og elsket for sine humoristiske revytekster. Han fik sit 

budskab ud til borgerskabet. Sangerinden Live Weel fremførte hans sange og han fik endnu 

mere succes på grund af hende (Danmarks Radio, u.d.(b)). Poul Henningsen brugte med 

snilde i sine revyviser den fremgangsmåde at læse mellem linjerne, så at det danske 

publikum ville forstå. (Feldbæk, 1991-1992, side 65-66). Henningsen brugte satire som 

redskab for at gøre oprør mod tyskerne, uden at de ville opdage det, fordi på denne tid kom 

der censur på alt. Det mestrede han, og det kan godt ses i hans sang „Man binder os på 

mund og hånd“ (Danmarks Radio, u.d.(b)). 
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4.1.1 Man binder os på mund og hånd 

 

I 1940 skrev Henningsen teksten til revyvisen Man binder os på mund og hånd som blev 

sunget af Liva Weel. Første gang synes visen at være en umiddelbar og uskyldig vise. Den var 

oprindeligt del af revyen Dyveke som handlede om Christian II‘s elskerinde. Men Danmark 

blev besat af tyskerne da revyen skulle have premiere og det tvang en censur ned over 

Henningsens værker. Visens oprindelige navn var Det gælder kærlighed og krig, men blev 

ændret til Man binder os på mund og hånd i forbindelse med censuren. Med det blev visen 

langt mere raffineret og dobbelttydig. Den oprindelige vise indeholdt fire strofer, men 

Henningsen blev nødt til at tage den strofe ud, fordi det refererede til besættelsen (Müller, 

2015).  

1 
Gribe efter blanke ting 
vil hvert et grådigt lille barn 
Binde andre med en ring 
gør man som helbefar'n 
Tænk, hvor har man stået tit 
og delt et vindu's 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 
hva' kommer de hinanden ved ? 
Kedsomhedens tomme gab 
til kæben går af led 
Elskov er den vilde blomst 
i gartner hænder går den ud 
Skærmet får den sin bekomst 
men blomstrer hedt i storm og slud 
Man binder os på mund og hånd, 
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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 travle 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' 
 
3 
Sel' når skib på skib går ned 
og land på land bliver slettet ud 
handler man af ærlighed 
og ber til hver sin gud. 
Fredstraktat og venskabspagt 
det er papir, der koster blod. 
Svaghed væbner sig mod magt 
i angstens desperate mod. 
Det gælder kærlighed og krig 
at alle løfter kun er svigt, 
og ingen kan stole på menn'skenes ord. 
Hva' hjalp de håndslag som I gav 
den der står ved mandens grav? 
Et menn'ske er nul mod den hellige jord. 
Angst for vore fjender? Ja, men mere angst for den 
stormagt som vil hjælpe os og kalder sig vor ven. 
Det gælder alle tiders krig, 
at alle løfter kun er svigt 
og ingen kan stole på staternes ord. 
 
4 
Møde hvad der venter os 
og ingen ve' hvordan det går 
Bære skæbnen uden trods 
hvad der så forestår 
Glad ved hver en venlighed 
men uden tro, at det bli'r ved 
Søge fred, idet vi ved, 
at vi har ingen krav på fred 
Man binder os på mund og hånd 
Men man ka' ikke binde ånd 
og ingen er fangne, når tanken er fri 
Vi har en indre fæstning her 
som styrkes i sit eget værd 
når bare vi kæmper for det, vi ka' li' 
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Den som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl 
Ingen kan regere det, som vi bestemmer sel' 
Det lover vi med hånd og mund 
i mørket før en morgenstund 
at drømmen om frihed bli'r aldrig forbi. 

(www.trykkefrihed.dk, u.d.)  

 

Teksten præsenteres som en sang om kærlighed og ægteskab og dets snærende bånd 

(Bjørre og Kiil, 1994, side 104). Men i virkeligheden handler teksten om den tyske modstand 

og ægteskabet blev brugt for at skjule den reelle handling. Trods sine meninger om 

ægteskabet i teksten, var han var ikke modstander af ægteskabet. Sådan måtte det være for 

at narre tyskerne, så de ikke ville forbyde sangen. Henningsen siger selv, at det også fra hans 

side var lidt for at drille borgerskabet. Han havde ikke lyst til at sige, hvad folk gerne ville 

høre. Premieren fandt sted i Riddersalen på Frederiksberg. Da Liva Weel sang den tredje 

strofe, rejste publikum sig, fordi de forstod den egentlige mening med teksten som en 

frihedssang. Revyen blev populær og blev spillet på turne rundt i landet og den blev spredt 

via grammafonindspilninger og nodehæfter (Müller, 2015).  

Det er min opfattelse, at de fire strofer er forskellige fra hinanden. Man kan mærke at 

stemningen ikke altid er den samme. I første strofe føler forfatteren sig fanget i denne 

tilstand. Han føler sig i en håbløs situation. Negativitet, pessimisme, svigt og problemer 

kendetegner strofen. I anden strofe kan man mærke mere optimisme. Nu er man ikke bare 

fanget, fordi ingen kan ejes, siger Henningsen. Man skal flagre sig fri. Han har håb om, at 

tilstanden ikke er kommet for at blive, han bliver fri. I både strofe et og to gentages samme 

sætning: ”man binder os på mund og hånd med vanens tusind stramme bånd”  I strofe et 

fortsættes med: ”og det er besværligt at flagre sig fri”. I strofe to fortsættes med: ”men 

ingen kan ejes, vi flagrer os fri”. Det er åbenbart mere optimisme i den anden strofe. På den 

anden side er der ikke optimisme i den tredje strofe. Den er lidt anderledes end de andre 

strofer på den måde at det er åbenbart at den handler om krigen og derfor fik den ikke lov til 

at være med i visen, på grund af censuren. Stemningen er tung og angst, vred, sorg og svigt 

kendetegner strofen. Vreden er særlig stærk i strofen. Forfatteren siger, at alle løfter er svigt 

og han kan hverken stole på menneskernes eller statens ord. Han oplever sorg over alle de 

tabte liv og føler sympati med de som har mistet. Den fjerde strofe er i modsætning til den 

http://www.trykkefrihed.dk/
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tredje strofe, i forhold til følelserne. Forfatteren har accepteret tilstanden. Men han er ikke 

længere vred eller angstfuld. Han har håb og har bestemt at han aldrig vil holde op med at 

drømme om frihed. Han er optimist. 

Første, anden og fjerde strofe kan forstås på den måde, at man er fastlåst i 

ægteskabet og man må ikke tale eller røre sig og Henningsen drømmer om at komme ud af 

ægteskabet. Men danskerne kender godt til den tilstand som Henningsen skriver om. Det er 

ikke ægteskabet, men besættelsen. Tiden hvor man ingenting må. Henningsen mener at 

sådan er besættelsen. Man kan ikke røre sig eller sige noget, som tyskerne ikke kan lide. 

Men man kan ikke binde ånd, siger Henningsen. Så længe danskerne kan tænke hvad som 

helst, så er de ikke fangne og det er umuligt at fange tanken. Og alle danskere må 

sandsynligvis være enige med de sidste to linjer i den fjerde strofe: „drømmen om frihed, blir 

aldrig forbi“.  

Jeg mener, at når stroferne sammenlignes, så kommer pessimisme og optimisme 

skiftevis. Negativitet i første og tredje strofe og optimisme i anden og fjerde strofe. 

Pessimismen er stærk igennem teksten og det kan have afspejlet mange danskeres følelser. 

Man kan dog mest mærke pessimismen i tredje strofe, og stemningen i den er særlig 

alvorlig. 

Alle danskere som levede på denne tid kunne finde sandhed i denne tekst. Digtet 

kombinerer danskernes følelser i besættelsestiden. De føler sig fanget et sted, hvor de er 

under stadig mikroskop og hvor det er for risikabelt at gå ud på gaderne. Selvom det er en 

revy tekst, som blev ændret for at se ud som en sang om ægteskabet og både indeholder 

humor og satire, handler det om den svære tid som danskerne oplevede under besættelsen. 

Satiren udtrykkes i dobbelttydigheden i teksten, det vil sige at den handler om noget helt 

andet, end man først tror. Ellers kan man ikke mærke satiren, fordi stemningen er 

bekymrende. Følelserne som Henningsen udtrykker i sangen, er noget som danskerne 

kendte til. Det at høre sangen og føle, at der er andre med samme følelser, kan have været 

godt for danskerne. På premiereaftenen rejste folk sig op, fordi de kendte til denne tilstand 

og de vidste, hvad Liva Weel sang om i modsætning til tyskerne som troede, det var om 

ægteskabet. At alle rejste sig op, kan tyde på, at de føler sig fyldt med nationalfølelse og 

sangen kan have påvirket danskernes selvidentitet under besættelsen.  
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Der opstod en angst lige efter besættelsen, at dansk identitet ville komme under 

pres. Nogle ville sikre, at kulturarven og historien blev styrket. Det kom til udtryk i 

alsangsstævner, hvor mange mennesker samledes og sang nationale sange 

(www.befrielsen1945.dk, 2005). Sange blev meget brugt for at udtrykke nationalfølelse og 

selvom Man binder os på mund og hånd ikke er en nationalsang, blev den populær og meget 

spillet i Danmark. Revyer blev også kendt for at skabe identitet og sætte værdier og der 

finder man identitetsfællesskaber (Hoffmann, 2011). Sangen havde en stor betydning som et 

af besættelsestiden nationale samlingssymboler (Bjørre og Kiil, 1999. Side 104).  

Teksten giver den ide at en del af danskernes identitet på dette tidspunkt, kan have 

været kendetegnet ved de følelser som Henningsen udtrykker. Vreden og angsten. 

Henningsen beskriver en aktuel tilstand og det er noget danskerne kender til. Men det er 

ikke kun at følelserne kendetegnede danskerne, men at høre om hvordan det var for andre, 

kan have været trøstende. Man kan sige at nationen føler sig ikke alene, når de ved at der er 

andre, der føler det samme. Af alle følelserne, er dog optimismen den vigtigste og må 

sandsynligvis have hjulpet danskerne mest. At føle andres optimisme mens man er vred og 

har angst, må have hjulpet nationen og fyldt dem med optimisme for tilstanden og deres 

egne liv.   

Jeg mener at en anden ide om danskernes identitet kommer fra Henningsen selv. Han 

havde ikke i sinde at ødelægger med revyerne som det var modstandsgruppernes mål at 

ødelægge for tyskerne. Henningsens mål var at narre tyskerne med revyviserne og det 

lykkedes ham. Både Henningsen og modstandsgrupperne vendte sig imod tyskerne og det er 

et kendetegn for danskernes identitet. Visens baggrund, det vil sige, at Henningsen narrede 

tyskerne, kan være et fingerpeg om nationens identitet. En del af nationen ville vende sig 

imod tyskerne vel at mærke ved brug af satire. 

Ud fra denne analyse, udtrykker sangen to slags nationalkarakter. Der er på den ene 

side negative følelser over besættelsesmagten, som vred, angst og svigt. De negative følelser 

er mere omfattende gennem sangen, men det skal dog mærkes at Henningsen udtrykker 

også optimisme. På den anden side kan det være en del af danskernes nationalkarakterer at 

vende sig imod tyskerne, ligesom Henningsen gjorde med denne sang. 

http://www.befrielsen1945.dk/
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4.2 Kaj Munk 

 

Kaj Munk var en dansk præst og dramatiker. Han var både modstander af besættelsen og 

samarbejdspolitikken. Ifølge Skov indledte Munk også et opgør med nazismen på grund af de 

tyske jødeforfølgelser. Det kom til udtryk i stykket Han sidder ved smeltediglen. Dette opgør 

fortsattes i en modstand mod tyskerne og samarbejdspolitikken. I hans værk Niels Ebbesen, 

der blev forbudt af censoren, kommer hans meninger klart frem. Han blev et symbol på den 

nationale modstand mod besættelsen. Det førte til at han blev myrdet af en SS-terrorgruppe 

i januar 1944 (Skov, 2012). 

Kaj Munk elskede sit fædreland og det udtrykte han i sine værker (Feldbæk, 1991, 

side 43). For at være sikker på, at nationaliteten ikke ville glemmes, så Munk det som sin 

opgave i krigen, at minde folk om deres nationalitet. Derfor skrev han nationale kampsange, 

heroiske salmer og prædikener. Han holdt også nationale foredrag og skrev historiske 

skuespil. Han ønskede ungdommen, at få den rette fædrelandsfølelse og digtede derfor 

Danmarkshistorie på vers for børn (Møller, 2000, side 282). I artiklen ”Lad der ske noget” i 

Nationaltidende anbefalede Munk at danskheden skulle skærpes. Han sagde: ”tiden er 

moden til, at vi skal samles for at værne og øge de danske værdier, der under alle forhold og 

alle tider skal bestå... Samling, samling, samling. Om det danske” (Møller, 2000, side 281-

282).  

Med Munks prædikener under besættelsen ønskede han at styrke den nationale 

selvbesindelse og også at gøre danskernes sind klar til modstand. Munk forudsiger at 

Tyskland ville tabe og til slut ville Gud vinde over det onde. Ifølge Møller så Munk 

besættelsen som ”et udtryk for Guds barmhjertige vrede” (Møller, 2000, side 290, 300-301). 

Feldbæk mener at ”sensation og provokation knytter sig til hans navn” (Feldbæk, 

1991-1992, side 43). Han har høje forestillinger om hvad Danmark skal. Munk mener, at 

krigen stiller krav om modstandskamp og nationen må genvinde sin gamle storhed og riget 

skal styres ved folkets handling (Feldbæk, 1991-1992, side 43). Efter hans død blev han 

dyrket som ”modstandsbevægelsens martyr” (Feldbæk, 1991-1992, side 43-44). Han gav sit 

liv for Danmark, og for at nationen kunne genopstå til nyt liv (Feldbæk, 1991-1992, side 364). 

Feldbæk påstår, at ”Munks skæbne opfattes som modstykket til dansk mentalitet: han tør, 

hvor nationen forsigtigt viger tilbage” (Feldbæk, 1991-1992, side 364). I sine digte taler 
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Munk med store bogstaver og udtrykker sig som folkets talsmand og vejleder, der kender 

vejen frem. Han stiller sig på linje med sine landsmænd (Feldbæk, 1991-1992, side 45-46). 

4.2.1 Danmarkssang 

 

1. Danmark, Land af Hav og Himmel, 
Blæst og Bygers Bo, 
dine Øers muntre Vrimmel, 
Jyllands mørke Ro! 
Gøded tusind Aar din Have 
med vort Blod, vor Graad –  
nu gror Korn paa Fædres Grave, 
Daad af deres Daad. 

 

2. Sangen stiger fri og fager. 
Tankens Baun staar tændt. 
Ven er Bonden med sin Ager, 
Sindet opadvendt. 
Havet helt til Verdens Ende 
fører fra din Dør 
ud til Togter dine Svende 
rask som altid før. 

 

3. Blæsten Dannebroge hæver, 
Friheds Aandedræt! 
rødt og hvidt vort Blod der kræver, 
jamen kun for Ret. 
Som med Sejr det stjerneblinked 
frem for Danskens Lejr, 
det til Kamp os altid vinked 
for det sandes Sejr. 

 

4. Dansk var Moders Røst, der byssed 
os for Stød og Rift, 
og den Pigemund, der kyssed 
frem os til Bedrift. 
Dansk hvert Ord, der Hjertet ildner 
og gør synet klart, 
og den Bøn, som Sjælen stilner 
i før sidste Fart. 
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5. Lidet Land. Men stort er Norden. 
Hil vor Fremtids Hjem. 
Fast paa fagrest Del af Jorden. 
bor vi Brødre fem. 
Lang Tid skilt af Bagateller 
rækker nu vi Haand. 
Ud af Prøvelserne vælder 
Broderskabets Aand. 

 

6. Hvad vi virked, drømte, digted, 
Moder, alt er dit. 
Selv naar vi dig dybest svigtted, 
tilgav du os blidt. 
Aldrig mer skal Sværd i Skede 
prisigi’e Fædres Stavn. 
Selv til Døden er vi rede, 
Danmark, for dit Navn. 

 

7. Løft mod Himlens Morgenrøde, 
I paa Mark og Hav! 
ja, og alle Danmarks døde, 
løft fra jeres Grav 
af vor Tak kærminderandet 
Bønnens Offerskaal: 
Gud bevare Fædrelandet, 
Folk og Modersmaal!  
 

(Feldbæk, 1991-1992, side 57-58) 

 

Digtet fremkom i digtsamlingen Den Skæbne ej til Os som udkom i september 1943. Digtet er 

et lovsang til og om Danmark og en kærlighedserklæring til alt, der er dansk. Digtet viser 

hvad Danmark er og hvad der er dansk. Både nationens fortid og fremtid inddrages i digtet 

(Feldbæk, 1991-1992, side 58). 

Ifølge Feldbæk er digtet en Danmarks-utopi (Feldbæk, 1991-1992, side 58), det vil 

sige, ”en fantasi eller forestilling der ikke kan gøres til virkelighed” (Ordnet.dk, u.d. (b)). 

Feldbæk fortolker, at i digtet formuleres de nationale ønskeforestillinger som fakta og faste 

løfter, som tager afsæt i besættelsessituationen. Hvis der er nogen brist ved nationen, 

kompenseres der for det i utopien. Der er set på alt med mere positive øjne. På grund af 
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eftergivenhedspolitikken i foråret 1943, ville Munk etablere idealer, som var i modsætning til 

den daværende officielle indstilling, for at mobilisere de danske modstandskræfter og det 

gjorde han i digtet. Digtets formål er derfor både at klare danskernes syn og indgyde 

kampmod (Feldbæk, 1991-1992, side 58-59).  Hvis man går ud fra Feldbæks tolkning om 

utopien, så kan man sige at Munk havde to formål med digtet. På den ene side var det at 

minde danskerne om Danmarks skønhed og positive sider og på den anden side at få 

danskerne til at vende sig imod tyskerne. Det forenede han. For at mobilisere 

modstandskræfterne digtede han om alt det gode ved Danmark, for at få danskerne til at se 

hvor dårlig situationen var og opdage, at for at beholde og bevare sit fædreland, var 

danskerne nødt til at beskytte landet.  

De første to strofer handler om Danmark og landets natur. Den første er en kort 

beskrivelse af det bedste ved naturen, men også en realistisk beskrivelse, fordi han beskriver 

Danmark som blæst og bygers bo. Det er sådan som danskerne kender sit land. I forfatterens 

sind er Danmark et stort og kraftigt land. Han mener at danskerne igennem tiden har givet 

landet sit blod og sin gråd og det er de stadig villige til at gøre. Tredje strofe handler om 

Dannebrog, som han synes står for friheden og er et samlingsmærke for danskerne. Han 

siger danskernes blod er rødt og hvidt og kræver rettigheder. Det er åbenbart at danskerne 

er meget stolte af sit flag og det er en del af deres nationalfølelse. Fjerde strofe handler om 

det danske sprog og det er beskrevet som danskernes moders røst. Danskerne bærer meget 

kærlighed til sit modersmål, men Munk siger at hvert dansk ord ildner hjertet og gør sindet 

klart. Femte strofe handler om Norden. Forfatteren gør det klart at for ham, står landene i 

Norden altid sammen, selvom der har været nogle bagateller i fortiden. Han taler om 

landene som fem brødre, der bor på den fagreste del af jorden. Han taler om broderskab 

mellem dem og det er klart at han ser på sine nabolande med meget positive øjne, og ser på 

dem som gode venner som står sammen i tykt og tyndt. Det kan vise at danskerne oplever 

solidaritet med de andre beboere i Norden. Sjette strofe handler om taknemlighed for 

fædrelandet, men Munk skriver at alt som nationen har drømt og digtet er for Danmark og 

han kalder landet ”moder”. Han udtrykker kærlighed for landet og siger at da danskerne har 

svigtet landet, har det tilgivet dem. Strofen slutter med, at han er klar til døden, hvis det er i 

Danmarks navn. Den syvende og sidste strofe ender med en sætning som er meget 

kendetegnende for hele digtet. Det er: ”Gud bevare fædrelandet, folk og modersmål! ” Det 
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er en sætning som kan være hovedsætningen i digtet. Munk er optimistisk om, at Gud vil 

hjælpe Danmark i gennem krigstiden. 

Norgeshjælpen understøtter ideen om solidaritet mellem Nordens beboere. 

Danskerne ville hjælpe nordmændene, da de gennemgik hårde tider. Norgeshjælpen fandt 

sted under den anden verdenskrig og den gik ud på at danskerne indsamlede penge, som 

blev brugt for at købe madvarer til nordmændene. Det var brugt mere en 42 millioner kroner 

på Norgeshjælpen og for dette beløb fik nordmændene 32.000 tons madvarer fra Danmark. 

Efter krigen blev Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde oprettet og den er stadig aktiv den dag 

i dag (Sehested, 2013). En del af danskernes nationalkarakter kan derfor være kærlighed og 

solidaritet mellem de andre i Norden.  

I besættelsestiden opstod en tradition for nationalsange og Danmarkssang har en 

åbenbar tilknytning til det. Digtet udgår af fædrelandskærlighed og landet, folket og 

modersmålet lovprises. Danmarksbilledet er idealiseret, og traditionsbestemte symboler og 

forestillinger er anvendt. Feldbæk peger på, at ”flaget bruges som identitetsgivende 

samlingsmærke, nationen som den milde og ømme Mor Danmark, befolkningen som havets 

og kamppladsens friske helte og Gud som fædrelandets beskytter” (Feldbæk, 1991-1992, 

side 59). Versformen og melodien i digtet er overtaget fra den norske Bjørnsons 

fædrelandssang Ja, vi elsker dette Landet. Dermed valgte Munk et vigtigt udgangspunkt, 

nemlig Ja, vi elsker, som blev brugt som slagsang ved nationale demonstrationer under 

besættelsen. Begrebet havde meget forskellige betydninger, afhængigt af hvem man var. For 

danske samarbejdspolitikere var begrebet ”skræmmende og forbundet med sult, nød, anarki 

og kaos” (Feldbæk, 1991-1992, side 60). Det er i modsætning til det danske modstandsfolk, 

fordi for dem var begrebet forbundet med et opgør mod besættelsesmagten (Feldbæk, 

1991-1992, side 60). Den samme tankegang findes både i Danmarkssang og i et andet af 

Bjørnssons digte Hyldest til Norge. Feldbæk mener, at det er kendetegnet ved ”dyrkelsen af 

modet, dødsforagten, offerviljen, martyriet og fremhævelsen af disse egenskabers livgivende 

kraft” (Feldbæk, 1991-1992, side 61) Munks digt er også inspireret af Ja, vi elsker, det vil sige 

en inspiration som giver digtet karakter af kampsang (Feldbæk, 1991-1992, side 61). Det 

understøtter de gode relationer Munk taler om i strofen om Norden. Han søgte til Norge for 

inspiration og det fandt han i Bjørnssons digte. Det samme kunne have gjaldt om danskerne. 

I Norge var der også krig og for naboerne søgte de måske trøst hos hinanden. 
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Danmarkssang har sandsynligvis haft en stor betydning for danskerne. Den kommer 

ind på alle de områder, der har med nationalfølelse at gøre. Den omtaler Danmarks skønhed 

og hvad der gør Danmark til et specielt land. Sangen kommer ind på Danmarks frihed, 

Dannebrog og det danske sprog. Norden bliver også hyldet som det fagreste sted på jorden. 

Digtet slutter med en hyldest til Danmark og hvor meget man ville ofre for fædrelandet. 

Mens der raser krig og nationen er bange, kan det være godt at tænke på sit skønne og gode 

land, og det gør man ved at læse digtet.  

I besættelsestiden fandt en række fællessangsstævner, eller alsang, sted i Danmark. 

Det betød at stort antal mennesker kom sammen og sang fædrelandssange og med det 

udtrykte de sammenhold og nationalfølelse. Blandt andet sang man: I Danmark er jeg født, 

Den danske sang, Jeg elsker de grønne lunde, Jeg bærer med smil min byrde, Se det summer 

af sol, Jeg er havren, Vort modersmål er dejligt og Det er et yndigt land (Bladt, 2012). Alle 

disse sange har det til fælles at de handler om Danmark. Det er nok at se på titlerne.  De 

handler om fædrelandskærlighed, naturen, modersmålet og mere. At synge sådanne sange 

hjalp nationen til at komme igennem krigen. Selvom Danmarkssang ikke er nævnt på denne 

liste, handler den om det samme emne og fik folk til at mødes og synge sammen.  

Sangen kommer ind på alt det gode, der kendetegner Danmark og derfor kunne den 

danske nation minde sig selv om, hvordan Danmark er og har været, når Danmark er bedst, 

og hvordan det bliver igen, når krigen er overstået. Det var Munks formål med digtet, at 

minde danskerne om sin nation, men det større formål med digtet er ikke så uskyldig. Med 

digtet vil Munk indgyde kampmod og få danskerne til at vende sig imod besættelsesmagten.  

4.3 Mads Nielsen 

 

Mads Nielsen var en dansk forfatter og apoteker. Hans sindelag er karakteriseret ved 

nationalitet og kristelighed. Hans poesi er ikke særlig kendt mere, men de fleste af hans 

sange findes i de kristelige ungdomsbevægelsers sangbøger. Det gælder dog ikke om sangen 

En Lærke Letted, og tusind flugte efter digtet Danmark Frit (Søholm, 2009). Sangen blev 

populær efter besættelsen og er det stadigvæk. Den er opløftende og handler om foråret og 

frihedsglæde. Den er ofte sunget til 4. maj fester (Kjeldby, u.d.).  
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4.3.1 Danmark Frit 

 

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 hjertens 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! 

(Asmussen, 1997, side 109) 

Den første strofe beskriver danskernes første reaktion på befrielsen. De gik ud på gaderne og 

sang, kirkeklokkerne ringede og byerne blomstrede i rødt og hvidt, som henvises til farverne 

i det danske flag. Det var en stor glæde for landsmændene og det er ikke underligt, for de 

var igen fri fra denne tvingende tilstand som nationen havde levet under i fem år. En enorm 

glæde kendetegner strofen. 

Den anden strofe fortæller om det nye liv. Folk vågnede op den morgen, som man 

havde vågnet op alle de morgener i besættelsestiden, men det var den første morgen som 

de var glade. De vågnede op til de gode og nye timer, uden krig.  
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Den tredje strofe udtrykker sorg, mens de andre udtrykker glæde. Strofen mindes de 

som har mistet livet og de som har mistet. Men det er også taknemlighed for dem, som døde 

for landet og strofen udtrykker ønske om, at Gud vil hjælpe dem som oplever svære tider. 

Sorg kendetegner strofen.  

Den sidste strofe udtrykker taknemlighed over for den som befriede de 

tilfangetagede og deltog i at styrte modstanderne. Nielsen mener at den ”person” har et 

godt hjerte og nationens skæbne er i dens stærke hænder. Det kommer ikke frem i strofen, 

hvem det er, der har udrettet dette, men senere i strofen henvises til ”herre”, så det kan 

være Gud som der henvises til. Hvis det er Gud, Nielsen taler om, så mener han at Guds 

indsats i krigen har været stor og han har hjulpet meget. I tredje strofe er der også en 

henvisning til Gud i forbindelse med at han vil hjælpe dem, som har mistet. Gudstro og 

taknemlighed kendertegner strofen. 

I alle stroferne kommer det frem, at det var forår og Danmark er frit. Så ender det 

med: ”Ja, Danmark frit”. Forfatteren forbinder meget klart foråret og denne glædesdag.  

Digtet handler om en danskers første indtryk af befrielsen. Det er både sorg og 

glæde. Først kommer glæden og den varer længe, men sorgen kommer, da man begynder at 

indse skaden og de tabte menneskeliv. Sådan må følelserne gerne være efter en krig og især 

når krigen har varet længe. I dette tilfælde varede krigen i fem år og da danskerne har levet 

med angst og frygt i så lang tid, kan følelserne være virkelig stærke. Derfor mener jeg, at 

digtet giver et godt udtryk for danskernes identitet i besættelsestiden. Glæden forekommer 

på den måde, at nationen forenes sammen på gaderne og de jubler over den store dag, som 

de oplever. De sang og kirkeklokkerne klang og det var en fest for alle almindelige danskere. 

Det udtrykker nationalfølelse. Hvordan nationen forenes. Det er forskelligt fra menneske til 

menneske, om man kendte nogen, der døde i krigen eller blev taget til fange. Men 

sandsynligvis følte alle sorg over de døde. Trods det, at de ikke kendte dem personligt, så var 

det deres landsmænd. Det skaber sorg hos danskerne og det har både haft noget med 

nationalfølelsen og deres egen identitet at gøre. På samme tidspunkt oplevede man både 

sorg og stor glæde.  

4.4 Sammenligning 
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I sammenligningen vil jeg fokusere på hvad teksterne har til fælles, til at finde ud, hvad 

danner danskernes identitet i besættelsestiden. Teksterne er forskellige og de afspejler 

forskellige følelser, men der findes nogle samlingsmærke i dem. Jeg vil se på teksterne ud fra 

hvornår de er skrevet i besættelsestiden. Med det, får jeg en ide om, hvordan danskernes 

identitet kan have været forskelligt, afhængigt af, hvornår teksterne var skrevet.  

I alle teksterne ses nogle samlingsmærker. Alle teksterne udtrykker på en eller anden 

måde, hvor meget danskerne mødtes og kom sammen ude på gaderne. Jeg mener, det er et 

samlingsmærke, som danskerne gjorde meget ud af under besættelsen. I Nielsens digt 

skriver han om, hvordan alle danskerne kom sammen på gaderne og sang på 

befrielsesdagen. Det er den eneste tekst, hvor der er skrevet om denne adfærd. Selve 

sangen Man binder os på mund og hånd blev spillet ude på gaderne på turne rundt i landet, 

og den blev meget populær, som tidligere omtalt. Der findes ikke kilder om, at 

Danmarkssang var en af de sange som blev spillet på gaderne. Men der var mange 

nationalsange, som danskerne sang sammen. Sange som handler om det samme som 

Danmarkssang, det vil sige landet, sproget, naturen og mere. Sangene er mest kendetegnet 

ved fædrelandskærlighed. Selvom Danmark Frit ville ikke være kategoriseret som et 

fædrelandsdigt, ses en henvisning til det i digtet. Det er Dannebrog, som Munk også digter 

om i sit digt. Byerne blomster i flagets farver, rødt og hvidt, i Danmark Frit. Jeg mener, at 

Dannebrog har en stor plads i danskernes hjerter og kan også være et samlingsmærke for 

danskerne.  

Et andet samlingsmærke som ses i teksterne er tro. Det ses både i Danmarkssang og 

Danmark Frit.  Troen på Gud er noget som Munk og Nielsen i sine digte så som en hjælp for 

nationen. Ifølge dem, vil Gud både bevare landet og landsmændene og styrke de, som har 

mistet familiemedlemmer eller venner i krigen. Det er derfor min mening, at i 

besættelsestiden har nationen søgt styrke i troen, og det gør troen et andet samlingsmærke 

som findes i de tre tekster.  

Forfatterne har også ikke det samme formål med sine tekster. Poul Henningsen ville 

narre tyskerne med satire og humør. Det lykkedes for ham, selvom digtets stemning er langt 

tungere end for eksempel tyskerne troede. Munk var modstander af besættelsesmagten og 

han ville få andre danskere på sin side. Det var formålet med hans smukke tekst om 
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Danmark. Mads Nielsen var ikke særlig kendt digter, ligesom Henningsen og Munk. Hans digt 

beskriver følelserne ved befrielsen. Det er ikke et dybere formål med det og han vender sig 

ikke mod tyskerne på en eller anden måde, ligesom de andre to.  

Teksterne er skrevet spredt gennem besættelsestiden. Man binder os på mund og 

hånd er udgivet i 1940 eller i begyndelsen af besættelsestiden. Danmarkssang er udgivet i 

september 1943, eller lige efter augustoprøret. Til sidst er Danmark Frit digtet lige efter 

befrielsen. Det kan give en ide om, hvordan nationalfølelsen var på de forskellige 

tidspunkter. Henningsen udtrykker vrede og svigt. Ud fra det kan man konkludere at 

danskernes første reaktion på besættelsestiden har præcis været vred og svigt. Men i sangen 

findes også optimisme om krigens slutning og jeg vil mene, at trods de negative følelser over 

tyskernes besættelse, så er danskerne også optimistiske. Tre år senere udkommer 

Danmarkssang og den er kendetegnet ved fædrelandskærlighed. Den er udgivet kun få dage 

efter augustoprøret og derfor kan det tænkes, at augustoprøret har haft indflydelse på 

Munks digt. Det ses tegn på en lille ændring af danskernes identitet, hvis man forbinder 

identiteterne med de udvalgte tekster. I begyndelsen var det vrede, men nu er det helt 

anderledes. Situationen er dårligere i landet og landsmænd er begyndt at tænke på sit land 

og hvor meget de elsker det, lige nu, hvor landet er truet. Hvis Munks mål med sin tekst 

lykkedes, så ville danskerne også have vendt sig imod den tyske besættelsesmagt, ligesom 

de gjorde i tiden frem ad augustoprøret. Danmark Frit beskriver de meget indlysende 

reaktioner, som hver menneske ville opleve ved en krigs slutning, nemlig glæde. Ifølge 

teksternes tema og de fleste kendetegn, må man gå ud fra, at danskernes identitet i 

begyndelsen af besættelsen var præget af vrede og svigt, derefter kærlighed til fædrelandet 

og til sidst glæde, ved krigens slutning. 

Hernæst er det interessant at se på danskernes identitet i besættelsestiden og se, om 

der er ligheder med, hvordan danskhed er beskrevet på forskellige tider igennem Danmarks 

historie. Som nævnt ovenfor, var Holberg og Grundtvig enige om, at kærlighed til 

fædrelandet er et central træk ved danskheden. Derudover er modersmålet også vigtigt for 

Grundtvig og for den danske nation, da man begyndte at overveje, hvad danskhed er. Der 

findes ligheder mellem Holbergs og Grundtvigs meninger og Munks Danmarkssang. Både 

kærlighed til fædrelandet og modersmålet. Temaet i Danmarkssang knytter sig derfor godt 

til danskhedens historie på den måde, at danskerne forbinder modersmålet og 
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fædrelandskærlighed til det at være dansk, til danskhed. Derfor bliver det en del af 

danskernes identitet, at føle kærlighed til fædrelandet.  

4.5 Sammenfatning på analysen 
 

De tre tekster er forskellige og de er skrevet spredt ud over besættelsestiden. Poul 

Henningsen var kendt for sine revyviser, hvor han ville få danskerne til at ændre livsform. 

Hans viser var humoristiske og satiriske. Han brugte det at læse mellem linjerne for sit 

publikum og det gjorde han blandt andet i sin revyvise Man binder os på mund og hånd. I 

visen omtaler han ægteskabet, men i virkeligheden henviser visen til krigen og besættelsen 

af Danmark. Selvom der er satire i visen, kan man godt mærke at stemningen er alvorlig, og 

Henningsen føler sig svigtet og er vred på tyskerne. Ind i mellem er Henningsen dog optimist. 

Jeg mener, at det giver en ide om danskernes første reaktion på besættelsen, fordi sangen 

blev udgivet samme år. På en måde var Kaj Munk en modsætning til Poul Henningsen. Mens 

Henningsen skrev revyviser, brugte Munk sine tekster til at udtrykke sin direkte modstand. 

Han var et vigtigt symbol på modstanden mod besættelsen. Med sine tekster ville han 

forberede danskernes sind til modstand og det gjorde han blandt andet ved at skrive 

nationale sange og prædikener. Han ville minde folk om deres nationalitet. Hans digt 

Danmarkssang er et national digt som handler om fædrelandskærlighed. Det omhandler 

naturen, modersmålet, Dannebrog, Norden og meget andet. Sådanne sange blev meget 

populære i besættelsestiden, og de blev sunget ude på gaderne. Det er min mening at 

Danmarkssang og andre nationalsange har haft en stor betydning for danskernes identitet. 

Det at danskerne hylder det skønne land, får dem til at realisere, at det er deres fædreland, 

og de skal beskytte det. Det var netop Munks formål med sine nationale digte og sange. 

Både Henningsen og Munk blev kendt i Danmark, men det blev Mads Nielsen ikke. Men hans 

digt Danmark Frit lever endnu. Digtet står i modsætning til Man binder os på mund og hånd 

som giver en ide om danskernes første reaktion på krigen. Danmark Frit handler nemlig om 

danskernes første reaktion på befrielsen, som er både enorm glæde og sorg. Det er glæde 

over friheden og sorgen er over de tabte menneskeliv. Digtet beskriver, hvordan danskerne 

gik ud på gaderne og jublede og sang. Det er nationen der forenes og jeg mener, at det 

udtrykker en stærk nationalfølelse, hvor befolkningen stimler sammen som nation og jubler.  

Til trods for at teksterne er forskellige, har de noget til fælles. Der findes nogle 

samlingsmærker. Der kan nævnes tro som både Munk og Nielsen udtrykker i sine digte, som 
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en hjælp og styrke for nationen i den svære tid. Det er også den adfærd at danskerne 

samlede sig på gaderne, både for at lytte og synge sange og især nationalsange, men også 

for at juble over Danmarks befrielse. Fædrelandskærligheden i teksterne er vigtig for 

nationen og der kan især nævnes Dannebrog, som fremkommer både i Danmarkssang og 

Danmark Frit. Og fordi teksterne er skrevet spredt over besættelsestiden, vil jeg mene at det 

giver en ide om danskernes identitet og følelser i denne tid. Først er det vred, angst, svigt og 

i blandet optimisme. Med Danmarkssang udtrykker nationen sin kærlighed for fædrelandet 

og til sidst er det glæden ved befrielsen og sorgen over de som døde.  

Jeg ville finde ud af, om danskernes identitet i besættelsestiden har nogle ligheder 

med analyse af danskhed igennem tiden. Min analyse viste, at fædrelandskærlighed og 

modersmålet, især før i tiden, har været vigtige begreber for danskerne. Det vil sige, 

kærlighed for fædrelandet og kærlighed for modersmålet er centrale træk ved danskheden, 

ligesom det er i Munks digt. 

5 Konklusion 
 

Min opgave viser at de tre tekster kan give en ide om, hvordan danskernes identitet var i 

besættelsestiden. Begreberne danskhed og nationalkarakter eller danskernes identitet, som 

jeg har brugt mest igennem opgaven, har været nyttige i min analyse af teksterne. Teksterne 

er både blevet analyseret som enkelte tekster, men også i en større sammenhæng, dersom 

teksterne blev skrevet om en femårig periode og om de samme begivenheder. Værkerne er 

meget forskellige og derfor vil jeg mene, at de giver et godt billede af danskernes identitet. 

Forskellige følelser kommer frem i teksterne, som også er skrevet ved forskellige 

begivenheder. Man binder os på mund og hånd er skrevet i begyndelsen af besættelsen og 

handler på overfladen om ægteskabet, men meningen er dybere end man tror først, hvilket 

en indbygget satire hjælper danskerne til at forstå. Den måde Henningsen tolker 

besættelsen er karakteriseret ved angst og svigt, men også optimisme. Danmarkssang 

handler om alt det skønne og gode ved Danmark. Det er et fædrelandsdigt og det udtrykker 

kærligheden til Danmark. Danmark Frit beskriver glæden ved befrielsen, men også sorgen 

som nationen oplever i forbindelse med de som døde i krigen. For at svare på opgavens 

problemformulering, giver teksterne en god ide om, hvordan danskernes identitet kan ses i 

besættelsestiden. Ifølge min analyse, var identiteten eller nationalkarakteren forskellig 
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afhængigt af, hvornår teksterne blev skrevet. Ud fra disse tre tekster var danskernes første 

reaktion på Danmarks besættelse vrede og svigt mod tyskerne. Dog er følelserne ikke bare 

negative, man kan mærke optimisme og det kan man også mærke i Danmarkssang som er 

skrevet tre år efter besættelsens begyndelse. På det tidspunkt, tænkte danskerne på sit 

fædreland. Det var nemlig Munks formål med teksten både at minde danskerne om deres 

fædreland, men også at bruge fædrelandskærligheden til at mobilisere modstandskræfter og 

få danskerne til at beskytte sit land. Man kan næsten sige uden tvivl, at beskrivelsen af 

nationen i Danmark Frit var den reelle beskrivelse af nationen. Der må altid være glæde ved 

en krigs afslutning, især i omstændigheder som disse, hvor et land igen bliver frit efter 

femårig undtagelsestilstand. Men iblandet glæden er der også sorg, fordi danskerne har 

mistet landsmænd. Ifølge disse tre tekster, kan man anskue danskernes identitet sådan, fra 

besættelsens begyndelse til slutning.  

5.1 Perspektivering 

 

I denne opgave er kun tre tekster benyttet til at finde ud, hvordan danskernes identitet kan 

tolkes i besættelsestiden. Mange digte, sange og andre typer af værker blev skrevet i 

besættelsestiden og mange om besættelsen. Derfor kan man ikke gå ud fra, at min analyse 

fuldstændig viser, hvordan danskerne oplevede besættelsestiden som en nation. Det er kun 

en fortolkning af, hvordan danskernes identitet kan muligvis været på dette tidspunkt i 

Danmarks historie. For at få det fulde billede af danskernes identitet, må man naturligvis 

analysere langt flere digte og andre værker fra tiden. Jo flere tekster som undersøges, jo 

større sandsynlighed vil der være for, at resultatet af fortolkningen af danskernes identitet 

bliver bedre og muligvis vil svare overens med min analyse. 

Det kunne være interessant både at vælge andre digte og analysere dem, eller måske 

fokusere på en forfatter og se på, hvordan hans værker kan give en ide om danskernes 

identitet i besættelsestiden. En anden ide er at kigge på andre typer af kulturelle værker, for 

eksempel bøger, film eller malerier. Der er mange andre muligheder for at undersøge, 

hvordan danskernes identitet kommer til udtryk i besættelsestiden. 
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