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FRIHEDSKAMPENS MINDEFOND 

PROGRAM 
for markering af: 

 
året for genbegravelsen af de faldne 

Samarbejdspolitikkens ophør den 29. august 1943 

Indvielse af den nye formidlingsbygning 

 
Lørdag den 29. august 2020 

Mindelunden i Ryvangen 

 



  
PROGRAM  

 
Kl. 13.30 – 13.50 Ankomst af inviterede gæster  

Kl. 14.00 Modtagelse af Kirkeministeren, Københavns Biskop, 
Hærchefen, Chefen for Søværnet og Københavns 
Kommandant ved Hovedindgangen 

Kl. 14.10 Indledning   
 v/Jørgen A. Leth, konferencier, Frihedskampens Mindefond 

 Frihedskampen 1940 – 45 og Mindelunden 
 v/Christian Eugen-Olsen, formand for Frihedskampens 

Mindefond 

 Fællessang med Danske Livregiments Sangkor 
 ”Frihedssangen” (Sven Møller Kristensen/Knudåge Riisager) 

 75-året for genbegravelsen 
v/ Peter Skov-Jakobsen, Københavns biskop 

 29. august 1943 
v/Jan Kaare Christensen, formand for De Allieredes Danske 
Våbenfæller, Frihedskampens Mindefond 

 Danske Livregiments Sangkor  
"Kongernes Konge" (Adolph Recke/Emil Horneman) 

 Kranselægning 
v/kirkeministeren, chefen for Hæren, chefen for Søværnet og 
formanden for Frihedskampens Mindefond 
Efter sidste kranselægning blæses: ”Danmarks sidste Honnør” 

 Afslutning  
 v/Christian Eugen-Olsen, formand for Frihedskampens 

Mindefond 

 Information  
v/Jørgen A. Leth, konferencier, Frihedskampens Mindefond 

 Fællessang med Danske Livregiments Sangkor 
 ”Altid frejdig” (Chr. Richardt/C.E.F. Weyse) 

Ca. 14.45 Velkomst til indvielsen af den nye formidlingsbygning 
v/Anna Wagn, formidlings- og kommunikationsansvarlig, 
Mindelunden  

 Tale 
v/kirkeministeren 

 Navngivning af bygningen 
v/Christian Eugen-Olsen, formand for Frihedskampens 
Mindefond 

 Reception og mulighed for at se bygningen 

Ca. 15.30 Afslutning 
 

Frihedssangen 
 
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 en, 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 en, og gør Danmark frit. 
 
En storm, en skyllende april, 
en sidste niende april, 
en storm, der renser landet ud 
med opgørets skarpe lud. 
Fej alle vissengrønne væk, og lad os 
se det friske, grønne land igen. 
Gå til modstand, alle danske, alle mand 
som en, og gør Danmark frit. 
 
(Sven Møller Kristensen /Knudåge Riisager) 

Altid Frejdig 
 

Altid frejdig, når du går 
veje, Gud tør kende, 
selv om du til målet når 
først ved verdens ende! 
 
Aldrig ræd for mørkets magt, 
stjernerne vil lyse! 
Med et Fadervor i pagt 
skal du aldrig gyse! 
 
Kæmp for alt, hvad du har kært, 
dø, om så det gælder! 
Da er livet ej så svært, 
døden ikke heller. 
 
(Chr. Richardt / C.E.F. Weyse) 


