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En sjælden moralsk overmagt  

Vær dog på vagt 

Hvordan kan du vide dig sikker    

Fornemmer du det, der stikker* 

  

Under cover skribent*  

Poetisk dissident*  

Der sku’ ikke mere til 

Før han valgte et dobbeltspil 

 

Hvad tænkte han på,  

at han sku nå 

Hvor tænkte han på 

at det sku gå 

Hvem tænkte han på,  

  

 

Hvad ville der ske,  

hvis alle ku’ se 

hvad ville bestå 

af det man forudså 

 

Sandhedens time 

Kan forstyrres af et regime 

Djævel, hvor ta’r du mig hen?  

Jeg kan ikke mere holde igen 

 

En helt kompetent* 

Dobbeltagent 

Måske sker det igen 

Ville han være din ven 

  

 

 



 

    

Hvad tænkte han på,  

at han sku nå 

Hvor tænkte han på 

at det sku gå 

Hvem tænkte han på,  

  

Hvad ville der ske,  

hvis alle ku’ se 

hvad ville bestå 

af det man forudså 

 

Meningen er fri 

Der er stadig langt til Stasi*  

Men hvem kan du stole på 

Når der ikke er mere ilt at få  

 

 

 

 

 

Hvad tænkte han på,  

at han sku nå 

Hvorhen tænkte han på 

at det sku gå 

Hvem tænkte han på,  

  

Hvad ville der ske,  

hvis alle ku’ se 

hvad ville bestå 

af det man forudså 

 

Hvad tænkte han på  

når han sku gå 

hvad venter de på ikke at nå 

hvad venter de på 

 

Hvad ville de få 

hvis de kunne forstå 

hvad ville de nå 

som de ikke forudså 



 

    

 

* Stikker = en person, der afslører folks hemmeligheder, og 
får penge af politiet for det 

*Skribent = forfatter 

*Dissident = politisk flygtning 

*Kompetent = dygtig 

*Stasi = det hemmelige politi, der mange anholdte 
uskyldige 



 

    

Sascha Andersson  

Sasha var spion under Den Kolde Krig, og en af de bedste 

stikkere STASI nogensinde havde haft. Han boede som 

ung i Østberlin, hvor han var kunstner. Her sagde han 

mange kritiske ting om den sovjetiske regering. Derfor var 

han populær i Vesten, og senere stak han også af til 

friheden i Vestberlin. 

Sasha havde mange venner, der også var kritiske overfor 

det politiske styre i deres land. Alle hans venner stolede på 

ham.  

Men Sasha var spion for STASI, det hemmelige sovjetiske 

politi. Han fortalte politiet, når hans venner sagde kritiske 

ting om Sovjetunionen. Det var forbudt at sige noget 

negativt, så vennerne blev anholdt og kom i fængsel.  

 

 

 

 

 

 

 Hvad vil det sige at have ytringsfrihed? Undersøg 
hvad ordet betyder.  

 Forestil dig, at du og dine forældre måske blev 
overvåget af din bedste vens forældre, fordi de var 
spioner? Hvordan ville du føle? 

 Forestil dig at din bedste vens far meldte din mor til 
politiet, fordi hun sagde, at politikerne er dumme? 
Hvad ville du gøre? 

 Hvad ville du gøre, hvis du ikke kunne stole på 
nogen, heller ikke din allerbedste ven?  

 Hvordan ville du føle, hvis du kun måtte have dine 
tanker inde i hovedet fordi det ville være farligt at 
sige dem til andre? 

 Hvordan ville du have det, hvis du ikke kunne vide, 
om der var nogen der lyttede med, når du talte i 
mobiltelefon med dine venner? 

 Sangen fortæller om en hemmelig spion: ”Måske 
sker det igen. Ville han være din ven?” Tror du det 
kan ske igen for dig og en ven? 

 

 


