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Danmarks besættelse under 2. verdenskrig

Fra 9. april 1940 - 4. maj 1945 var Danmark besat af 
Tyskland. D. 9. april tidligt om morgenen gik tyske soldater 
ind over Danmarks grænse i syd. Efter en kort kamp måtte 
danskerne overgive sig. Selvom Danmark herefter ikke var i 
”rigtig” krig, var besættelsen en svær og uhyggelig tid: 

Modstandsbevægelsen – kæmpede mod tyskerne, blandt 
andet ved at ødelægge ting som tyskerne var afhængige 
af - de sprang for eksempel jernbaner og broer i luften.

Dele af befolkningsgrupper – fx jøder, politifolk, 
modstandsfolk og kommunister - blev taget til fange, og 
nogle endte i kz-lejre.

Tyskerne overvågede det danske samfund.

Mod slutningen af krigen oplevede man varemangel og 
rationering af vigtige fødevarer.

Besættelsen blev afsluttet 4. maj 1945 om aftenen, hvor 
man i radioen fra London kunne høre, at tyskerne havde 
overgivet sig. Siden den dag har vi hvert år d. 4. maj tændt 
levende lys i vinduerne for at markere befrielsen.

Befrielsen

Tyske soldater i Kolding 9. april 1940

Under besættelsen var musik med til at holde modet oppe 
og skabe nationalfølelse hos den danske befolkning. 

Man samledes til alsang – for at synge gamle danske 
fædrelandssange sammen. Dette tillod tyskerne, selvom det 
samlede virkelig mange danskere. Ved det største 
arrangement deltog over 750.000 mennesker

Der var sangskrivere, der skrev sange til revyer, hvor teksten 
indeholdt skjulte budskaber. Tyskerne havde nemlig indført 
censur af dansk kultur, men det lykkedes alligevel at gemme 
tekstens tvetydighed. 

Dansk jazzmusik blomstrede og man taler om dansk jazz’ 
guldalder

Musik under besættelsen
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Der er ikke mange øjenvidner tilbage fra dengang. Men vi er så heldige, at 90-årige Claudia kan 
fortælle om en oplevelse, hun havde under besættelsen med alsang. Læs her

Et øjenvidne beretter

Coronakrisen

Fra december 2019 spredtes en virus med navnet Corona fra et 
fiskemarked i Wuhan i Kina og til resten af verden. 

Det er en meget smitsom virus, og den kan være dødelig for især 
ældre og svage. Da der hverken findes kur eller vaccine mod Corona, 
begyndte verdens lande at lukke ned for at redde menneskeliv. 

Coronakrisen i Danmark

Coronasmitten kom også til Danmark, og den 11. marts 2020 skete 
der noget vildt. Vores statsminister Mette Frederiksen gik på 
skærmen og lukkede Danmark ned. 

Pludselig skulle de fleste af os blive hjemme i mindst 14 dage, og det 
blev for de fleste langt mere end bare to uger. 

Dermed startede en tid, som var helt anderledes end noget, vi nogensinde har oplevet før, og som 
vil blive husket langt ud i fremtiden. Den vil blive beskrevet i historiebøgerne, og vi vil kunne fortælle 
vores børn og børnebørn om; ”dengang under den store corona-epidemi”. 

Vi kan fortælle om en tid, hvor mange i en periode ikke måtte komme på arbejde og i skole. Der var 
ikke koncerter, teater, festivaller, åbne zoologisk haver og museer. Mange butikker og alle 
restauranter var lukkede. Der var ikke et eneste fly på himlen. Man måtte ikke give hinanden et kram, 
men hilste i stedet på hinanden ved at slå albuerne sammen. Em i fodbold og OL blev aflyst.
Dette er ALDRIG sket før og kommer nok heller aldrig til at ske igen. 

Historiebøgerne om Coronakrisen er endnu ikke skrevet. Hvad mon der kommer til at stå i dem? 

Musik under coronakrisen
Opfindsomhed holder liv i musikken – nye fællesskaber opstår

Fra 11. marts 2020 ændredes alt for en periode i Danmark. I musikkens 
verden blev der først helt stille.
       - Alle koncerter blev aflyst
       - Alle festivaller blev aflyst
       - Al musikundervisning blev aflyst

https://alsang.dk/nyheder/glemmer-vi-saa-husker-claudia/
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Men musik er vigtig, og hurtigt er der opstået nye musikalske fællesskaber og nye måder at spille og 
synge sammen og for hinanden på: 

 - Der er fællessang på DR1 i prime time, hvor vi synger sammen – på afstand.
 - På nettet er der kommet masser af streamingkoncerter. Nogle foregår hjemme hos  
  musikerne, andre streamer koncerter fra fx kirker og plænen i ”Parken”.
 - Der bliver skrevet og indsunget støttesange.  
 - For første gang nogensinde kan man opleve drive-in koncerter Danmark. 
 - Musikundervisning bliver foretaget over nettet, og kreative musiklærere skaber små  
  videoer med elever, der synger og spiller hjemmefra.

Musikhistoriebøgerne om coronakrisen er ikke skrevet endnu. Hvad skal der mon stå i dem?

Om musikhistorieskrivning

To musikhistoriske perioder
Nu har I læst lidt om to markante musikhistoriske perioder. Den ene foregik for længe siden og er helt 
afsluttet. Den anden er ganske ny, foregår lige nu og er endnu ikke afsluttet, så vi ved faktisk ikke helt, 
hvad der kommer til at ske. Den første periode kan I finde en masse materiale om, og den anden er 
endnu ikke beskrevet i historiebøgerne.

Hvem skriver musikhistorie?
Musikhistoriebøger bliver skrevet af historikere, der interesserer sig meget for et emne. De skaffer sig 
en masse viden om emnet, blandt andet ved at kigge på det, der hedder kilder. 

Kilder kan for eksempel være:
 - Mennesker med viden om emnet 
 - Øjenvidner 
 - Folk der levede i perioden
 - Tekster fra perioden
 - Noder eller indspillet musik fra perioden

Når vi læser Claudias beretning, bliver vi klogere på musik under besættelsen. Hun er et øjenvidne, 
hun kan beskrive både hvad hun så og hørte og hvad det gjorde ved hende. Det gør det lettere for 
os at forstå, hvorfor musik og alsang var vigtig under besættelsen. Det giver os mere viden om musik 
under besættelsen.

Vi er som Claudia, øjenvidner til en særlig musikhistorisk tid og ikke to mennesker oplever det samme. 
Der sker så mange ting, at ingen i verden har overblikket. Vi er kilder til fremtiden. Du er øjenvidne, det 
du oplever kommer til at interessere folk i fremtiden. 

I opgave 2 skal du gøre det samme som Claudia. Du skal beskrive en musikoplevelse, du har haft 
under coronakrisen. Du skal forestille dig, at den skal læses om 50 år af et barn eller en ung, som ikke 
har oplevet coronakrisen – ligesom du ikke oplevede besættelsen.


