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HVAD  VILLE  DU  HAVE  GJORT? 
 

Udviklet af Mette Staun Jensen for Partnerskabet Gang i Fredensborg (2016) │ Illustreret af Christian Stephensen  

 Følg ruten på kortet. 

 Stop ved posterne. Posterne er kun markeret som en stedsangivelse på kor-

tet i denne folder.  De er ikke fysisk markeret i terrænet. 

 Læs scenariet, der hører til posten. 

 Diskutér dilemmaet i jeres gruppe. 

 Tag noter, og fortsæt til næste post. 

Start ved Post 1 - Ringovnen  → 



R INGOVNEN  
 

POST 1 

FORESTIL DIG, AT DU ER TEGLVÆRKSARBEJDER: 

Du opdager, at nogle andre arbejdere på teglværket gemmer dansk-jødiske flygtninge på lofterne i Ringovnen. 

Diskutér i jeres gruppe: 

HVAD VILLE DU HAVE GJORT? 

Når... 

Hvis Ringovnen er åben, så tag trappen op til brænderloftet. 

Fortsæt til Post 2 - Broen over Nive Å  → 

Du ved, det er strafbart at 

hjælpe de danske jøder. 

Du har hørt, at Gestapo giver gode 

penge for oplysninger om danske jøder. 

Børnene på lofterne er kolde 

og sultne. 



 



 



BROEN  OVER  N IVE  Å  
 

POST 2 

DU ER PÅ FLUGT MED DIN FAMILIE 

På vej fra Ringovnen til molen  møder I en hjælper. Han fortæller, at fiskerne ved molen er nervøse. De er bange 

for, at de grædende børn vil afsløre alle. 

I armene har du din lillesøster på tre år. Hun kan ikke komme med. 

HVAD VILLE DU HAVE GJORT? 

Når... 

STOP VED BROEN 

Fortsæt til Post 3 - Den gamle mole → 

Der går rygter om, at Gestapo 

patruljerer i området. 

En fremmed kvinde tilbyder at gemme 

den lille, så I andre kan fortsætte. 

Der ikke er en læge til at 

bedøve børnene. 



 



DEN  GAMLE  MOLE  
 

POST 3 

Fortsæt ad den gamle »Nivaagaard Sporvei«. 

STOP VED FUGLETÅRNET 

DU ER FISKER 

En fattig flygtningefamilie kommer ud på molen. 

Hjælperen, der skulle betale for deres transport, er 

ikke dukket op. De har ingen penge med selv. 

HVAD VILLE DU HAVE GJORT? 

Når... 

Du tidligere på aftenen i Humlebæk Havn hørte rygter  

om, at en flygtningetransport på vej til Sverige var 

blevet beskudt af Gestapo. 

Fortsæt til Post 4 - Teglværkssøerne  → 



 



TEGLVÆRKSSØERNE  
 

POST 4 

STOP VED DEN FØRSTE SØ 

Følg ruten på kortet tilbage til Ringovnen.  

En budbringer kommer cyklende med en advarsel fra Humlebæk: Gestapos danske håndlangere er på vej. 

En hjælper følger en lille gruppe unge flygtninge ind i skoven. Han advarer dem mod at tage tilbage til Ringovnen 

og sender dem i stedet i retning af nogle huse. 

DU BOR I ET AF HUSENE 
 
Flygtningene banker på din dør. 
 
HVAD VILLE DU HAVE GJORT? 

Når... 

Du har hørt et rygte om, at din nabo 

samarbejder med tyskerne. 

Du kan se, flygtningene er kolde og trætte - 

og bange. 



 


