
Danmarks Frihedssang 
(Tekst: Sven Møller Kristensen – Musik: Knudaage Riisager) 

En vinter lang og mørk og hård 
på fem forbandede år 
har knuget landet i sin favn 
med kulde og sult og savn, 
og der gik slid på skoven, skår på skår 
og der gik råddenskab i svage træer. 
Gå til modstand, alle danske, alle mand som een 
og gør Danmark frit. 

Med tvang og terror gik de år 
men nu går vinter mod vår. 
Det samler sammen til en tø 
hvor vinter og vold skal dø. 
På trods af mord og brand og fængsel er 
en folkevilje vokset og brudt frem. 
Gå til modstand, alle danske, alle mand som een 
og gør Danmark frit. 

En storm, en skyllende april 
en sidste niende april, 
en storm der renser landet ud 
med oprørets skarpe lud. 
Fej alle vissengrønne væk og lad 
os se det friske grønne land igen. 
Gå til modstand, alle danske, alle mand som een 
og gør Danmark frit. 

 

Danmarks Frihedssang, En Vinter, lang og mørk og haard, skrevet under besættelsen på initiativ af Frit Danmark af Sven Møller 
Kristensen til musik af Knudåge Riisager. Sangen offentliggjordes i det illegale blad Frit Danmarks martsnummer 1945; de tre vers er 
en opfordring til modstand og opgør.  

Sangen nåede ikke at blive bredt kendt før befrielsen, men blev allerede den 5. maj 1945 sunget af Aksel Schiøtz i dansk radio. Med 
sit forsinkede budskab om at gå til modstand fejede den uimodsagt ud over landet. 

Den blev efterhånden afløst af den anderledes lavmælte, men heller ikke helt vellykkede befrielseshymne "En Lærke letted" med 
tekst af Mads Nielsen og melodi af Mathias Christensen. "En Lærke letted" har efterhånden fået blivende plads i 
Højskolesangbogen, mens Danmarks Frihedssang er gået i glemmebogen.  

Kilde: Den Store Encyklopædi. 

 

Link til lydfil: 
http://www.roennebech.dk/www_fredericiashistorie/html/fredericia/sange/nwc/danmarks_frihedssang.nwc 
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