
Danmark  
Gnags, 1986 

(https://www.youtube.com/watch?v=EFY5ho7UZNY)  

Kommentarer: https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/danmark-dit-

indre-ocean/  

 

Danmark 

Dit indre ocean 

Jeg bølger ud på din bølgende vandseng 

Som et silkelagen 

Solskin 

På drømmenes altan 

De drikker kaffe fra kaffemaskiner 

Hele formiddagen 

 

Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er 

Så velkommen her 

Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er 

Så velkommen her 

 

Jeg kravler op i en stang 

Til det hjul de engang kaldte storkereden 

Og råber: "Længe leve mangfoldigheden" 

 

Danmark 

Jeg flyver en tur 

Jeg synes, du hænger gevaldigt med næbbet 

I dit fuglebur 

Åh Danmark 

Hør drømmens troubadur 

Han vækker alting til live med nærvær og omsorg 

Som vækkeur 

 

Lige meget hvem du er, … 

 

Vi sætter spejle i solen til alle 

Der kæmper på skyggesiden 

Og råber: "Længe leve mangfoldigheden" 

 

Danmark 

Det banker på din dør 

Har aldrig set dig så selvisk og ensom 

Nogensinde før 

Åh, Danmark 

Pas på du ikke dør 

Du trænger til nogen, der kysser din næse 

Og nulrer dine ører 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFY5ho7UZNY
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/danmark-dit-indre-ocean/
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/danmark-dit-indre-ocean/


Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er 

Så velkommen her 

Lige meget hvem du er, ligemeget hvor du er 

Så velkommen her 

Hey, lige meget hvor du er, ligemeget hvem du er 

Så velkommen her 

Lige meget hvem du er ligemeget hvem du er, lige meget hvor du er hvor du er 

Så velkommen her 

 

Let me hear you say: "Yeah!" Yeah! 

"Yeah-yeah!" Yeah-yeah! 

Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da 

"Yeah!" Yeah! 

"Yeah-yeah!" Yeah-yeah! 

Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da 

"Yeah!" Yeah! 

"Yeah-yeah!" Yeah-yeah! 

"Yeah!" Yeah! 

"Yeah-yeah!" Yeah-yeah! 

 

 

 

  



Danmark dum og dejlig  
Sebastian, 1978 

https://open.spotify.com/album/7ekSRDYRRK2QgElUxS7FZN#login 

 

Nu har jeg rejst fra vid og sans, 

fra Hvide Sande til Skt. Hans, 

set dig strække Skagens hals 

og gå i knæ på Als. 

Jeg har set dig smile 

fra grænsen og op til Råbjerg Mile, 

Danmark 

 

Du bugter dig, du danske jord 

med grønne bøge i fuldt flor 

Det er dig, vi elsker, du er vor, 

er det kun noget, vi tror. 

Her hvor jeg står, visner mine rødder 

Vejen frem er lagt for andres fødder 

 

Danmark,  

du er en dum og dejlig tøs, 

fristende at tage dig mens du sover 

Danmark,  

når du vågner af din døs, 

er du bollet op med deutsche dollars 

 

Når jeg står på Rundetårn 

med morgenbrød og sigtekorn, 

og skyder på hvor langt jeg er  

væk fra Barsebäck. 

Har du set mig skælve, 

angsten blev til et stumt ’for helved’ 

Danmark 

 

Det er kun for sjov med kanonslag, 

Europa-hæren futter af,  

de rammer dig en skønne dag. 

Dit gamle danefæ, du kan vel se, 

selvom du har blå øjne: 

Højforræderi og EF-løgne 

Danmark 

Omkvæd…. 

Du er forført med lov med list 

Du er snart slidt op på kompromis 

Det er en forsmået terrorist, 

der gør dig skør til sidst og sætter ild  

og brand i dine skørter 

https://open.spotify.com/album/7ekSRDYRRK2QgElUxS7FZN#login


i skam over, at se med hvem du flirter 

Danmark 

 

Hvis nogen tror på en mirakelmand, 

så kan de vel også gå på det dybe vand. 

Bare det at bjærge sin forstand 

er ikke let i land, 

så drik dig fuld 

og glem alt hvad der følger, 

drukne skal du nok i disse bølger  

Danmark 

Omkvæd… 

 

 

 

  



Danmark 
Shu-bi-dua, 1978 

https://www.youtube.com/watch?v=-h6nQofL3j0  

 

Se, solen stiger op over bilkirkegården 

Og malkepigen pumper sin ged 

Mens præstens kone står på hænder for sin bror 

Og kløvermarken står i flor 

 

Storken er en dejlig flyver 

Koen har et dejligt yver 

Danmark er et dejligt land 

Kornet vokser vildt på engen 

Bonden får sin mad på sengen 

Dansken er en dejlig mand 

 

Der findes andre mennesker end dem der er danske 

De bor i huler og slås hele dagen 

Det har vi lige godt aldrig nogensinde gjort 

De varme lande er noget lort 

 

Storken er en dejlig flyver 

Koen har et dejligt yver 

Danmark er et dejligt land 

Kornet vokser vildt på engen 

Bonden får sin mad på sengen 

Dansken er en dejlig mand 

 

Storken er en dejlig flyver 

Den der siger andet lyver 

Danmark er et dejligt 

Sted at være 

Der er nemlig atmosfære 

Danmark er et yndigt land 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-h6nQofL3j0


Gi’ mig Danmark tilbage 
Natasja, 2007 

https://www.facebook.com/natasjaofficial/videos/10834279086  

 

Ey Danmark, hvad sker der for dig? 

Jeg savner dig, jeg vil ha' dig tilbage ligesom i de gamle dage 

Hvor en spa'e var en s—, yo 

Jeg vil ha' dig tilbage ligesom i de gamle dage 

Hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hva' man sagde 

Ey Danmark 

Jeg savner dig, jeg freaking fucking savner dig 

Du skræmmer mig, jeg vil ha' dig tilbage, for jeg græmmer mig 

 

Jeg ka' se det ske, det' ak, det' ve 

Det' Satan, og han lægger kræfterne i 

Det' nat over dag, det' bæ over ble 

Det' død over liv, det' træl over fri 

Det' kød på kniv, det' råb, det' skrig 

Det ligner en krig, og det' spild af politi 

Det' dødeligt giftigt i min urtete 

Og det' noget, de kan li' i det danske parti 

Helt fucked up på sne, wow, sagde jeg det? 

Meget skal man høre, Gud bevare mit humør 

Så ta' lidt luft, kom til fornuft, og prøv og fat det 

At Staden den var fin, og de vil aldrig ku' erstat den 

Hele folket blev til grin fra den dag, da de besat' den 

Nu' det værre end det vilde vest, det ku' vi ha' fortalt dem 

Så gi'r de Ungdomshuset væk til en fanatisk sekt 

Med et kors i røven, hvor er det frækt 

 

Gi' mig mit land tilbage ligesom i de gamle dage 

Gi' mig frisindet igen, der lurer under byens tage 

Gi' mig København igen, min farverige gamle ven 

Gi' mig Ungeren igen, vi vil ha' Ungeren igen 

 

Fjern heroin fra Istedgade og la' Staden være Staden 

Hvis du stammer garnet, yo, så be'r du om balladen 

 

Det' snak, det' snik - det' top retorik 

Det' ikk' politik - det' pis og polemik 

Her kører det fedt, så vi keder os lidt 

Vi har indsigt, hva' med et U-lands kick? 

Yo, kloden er slidt, børn er fallit 

Tro mig i Danmark, der har vi det fint 

Så ufatteligt godt, at det er vores pligt 

At gøre noget godt, der hvor det' skidt 

Verden er vor fremtid, men vi fatter det ikk' 

Vi har for travlt med at forpurre vores egen butik 

https://www.facebook.com/natasjaofficial/videos/10834279086


 

Så gi' mig Danmark tilbage ligesom i de gamle dage 

Gi' mig frisindet igen, der lurer under byens tage 

Gi' mig København igen, min farverige gamle ven 

Gi' mig Ungeren igen, vi vil ha' Ungeren igen 

 

Fjern heroin fra Istedgade og la' Staden være Staden 

Hvis du strammer garnet, yo, så be'r du om balladen 

 

Ey, en helt unik energi 

Men se økonomi er ganske fri for empati 

Har ingen pli, eks-hippier, skabsrygere der vælger at tie 

Kom nu i gang, I har vidst noget, I ska' sige 

Rødvin og piller, hele fucking landet chiller 

Ungdommen bli'r vildere - fler' og fler' sniffer, sniffer 

Kokain fra Cap Horn til Berlin 

Yo, et junkfrit røgmarked er en rimelig sjælden ting 

Men vi havde et - meget skal man høre, Gud bevare mit humør 

Tror de selv, at de ka' lægge byen tør? 

Se toppen fatter ikk' en dør af, hva' de gør 

Sådan vil det være, sådan har det altid været før 

Ey, det sprog, vi taler, hedder kroner og ører 

Og en grådig mand har aldrig været svær at forføre 

Se, grådighed går hånd i hånd med magt og større vil ha' stør' 

Mere, vil ha' mere - staten er jo helt op' og kør' 

Ta' lidt luft, kom til fornuft og prøv og fat' det 

At Danmark har det fint, og USA ka' ikk' erstat' det 

 

Gi' mig Ungeren igen, vi vil ha' Ungeren igen 

Gi' mig København igen, min farverige gamle ven 

Gi' mig frisindet igen, vi vil ha' frisindet igen 

Gi' mig Danmark tilbage ligesom i de gamle dage 

 

Få lidt styr på Istedgade og la' Staden være Staden 

Hvis du strammer garnet, yo, så kvæler du jo barnet 

 

Jeg savner dig, jeg vil ha' dig tilbage ligesom i de gamle dage 

Hvor en spa'e var en s— yo 

Jeg vil ha' dig tilbage ligesom i de gamle dage 

Hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hva' man sagde 

Ey, gi' mig mit Rabalderstræde og få styr på Istedgade 

Arh, kom nu for fanden! 

  



I Danmark er jeg født 
H.C. Andersen, 1850 

https://youtu.be/nlj1nNIuN2Q  

Om sangen: https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/h-i/i-danmark-er-

jeg-foedt/  

 

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, 

dér har jeg rod, derfra min verden går; 

du danske sprog, du er min moders stemme, 

så sødt velsignet du mit hjerte når. 

Du danske, friske strand, 

hvor oldtids kæmpegrave 

står mellem æblegård og humlehave. 

Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland! 

 

Hvor reder sommeren vel blomstersengen 

mer rigt end her ned til den åbne strand? 

Hvor står fuldmånen over kløverengen 

så dejligt som i bøgens fædreland? 

Du danske, friske strand, 

hvor Dannebrogen vajer - 

Gud gav os den - Gud giv den bedste sejer! - 

Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland! 

 

Engang du herre var i hele Norden, 

bød over England - nu du kaldes svag; 

et lille land, og dog så vidt om jorden 

end høres danskens sang og mejselslag. 

Du danske, friske strand, 

plovjernet guldhorn finder - 

Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder! 

Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland! 

 

Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, 

hvor jeg har rod, hvorfra min verden går, 

hvor sproget er min moders bløde stemme 

og som en sød musik mit hjerte når. 

Du danske, friske strand, 

med vilde svaners rede, 

I grønne øer, mit hjertes hjem hernede! 

Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland! 

 

  

https://youtu.be/nlj1nNIuN2Q
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Det blonde danske smil 
C.V. Jørgensen, 1980 

https://www.youtube.com/watch?v=4j0D2N_ZnbA  

 

Det gode danske humør 

Er lige vendt tilbage fra de Kanariske Øer 

Med en kuffert fuld af billige grin blandt andet 

Det smukke danske smil 

Blev praktiseret i den letkøbte stil 

Højt over jorden & endnu før maskinen var landet 

Ja livet er den smalleste sag 

Vi ka' hva' vi vil men gør det kun i ro & mag 

For i morgen er der atter en dag 

 

Den blonde danske sang 

Kom så på hitlisterne endnu en gang 

Som et fastfrosset ekko fra de gode gamle dage 

Det lyse danske sind 

Er gået ligeså rent & direkte ind 

& det at være dansker er nu en sand landeplage 

Ja livet er den smalleste sag 

Vi ka' hva' vi vil men gør det kun i ro & mag 

For i morgen er der atter en dag 

 

Hopla vi lever kun for sjov 

Den syvende himmel er påbudt ved lov 

Men hva' fanden - udsigten her er bare en anden 

End den vi førhen var vant til at se 

& det er der ikke noget konkret at gøre ved 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4j0D2N_ZnbA


Du danske sommer 
Thøger Larsen, 1923 

https://www.youtube.com/watch?v=UEzaKbkjoOY  

Om sangen: https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/du-danske-

sommer-jeg-elsker-dig/  

 

1. Du danske sommer, jeg elsker dig, 

skønt du så ofte har sveget mig. 

Snart kolde farver i sky og vand, 

snart nøgne piger ved hver en strand! 

Mer, mer, mer 

jeg dog dig elsker, hver gang du ler. 

 

2. Du er i sindet jo lunefuld, 

dog hjertet inderst er pure guld, 

et eventyr er dit glade navn, 

og blomster lyser ud af din favn. 

Korn, korn, korn 

i drømme gror under månens horn. 

 

3. Når dine bølger mod bredden gik, 

beruset blå som gudinders blik, 

en ungdom jubled' din lovsang ud, 

kun klædt i solskin og brunet hud. 

Ned, ned, ned 

til dåb i glemsel og evighed! 

 

4. Og når du strakte med åbent sind 

de lyse nætter i himlen ind, 

imens det dufted' af hyld og hø, 

vi bad: lad drømmen dog aldrig dø! 

Ak, ak, ak! 

Vort hjerte svulmed' af tro og tak. 

 

5. Og stundom ud af din fulde glød 

sprang lyn fra skyen i jordens skød, 

og tordenlatter og tordenregn 

din trolddom spændte fra egn til egn! 

Vild, vild, vild 

er, skønne sommer, din kraft og ild. 

 

6. Du danske sommer, min hilsen tag, 

du lyse nat og du lyse dag! 

Går tit du kold over landet hen, 

jeg véd, du kommer dog hed igen! 

Ja, ja, ja, 

jeg véd, dit hjerte er guld endda.  

https://www.youtube.com/watch?v=UEzaKbkjoOY
https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/du-danske-sommer-jeg-elsker-dig/
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Der er et yndigt land 

Adam Oehlenschlæger, 1823 

https://www.youtube.com/watch?v=MZjlrekrV8k  

Om sangen: https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/der-er-et-yndigt-

land/  

 

Der er et yndigt land, 

det står med brede bøge 

nær salten østerstrand 

nær salten østerstrand. 

Det bugter sig i bakke, dal, 

det hedder gamle Danmark, 

og det er Frejas sal, 

og det er Frejas sal. 

 

Der sad i fordums tid 

de harniskklædte kæmper, 

udhvilede fra strid 

udhvilede fra strid. 

Så drog de frem til fjenders mén, 

nu hvile deres bene 

bag højens bautasten, 

bag højens bautasten. 

 

Det land endnu er skønt, 

thi blå sig søen bælter, 

og løvet står så grønt 

og løvet står så grønt. 

Og ædle kvinder, skønne mø'r 

og mænd og raske svende 

bebo de danskes øer, 

bebo de danskes øer. 

 

Hil drot og fædreland! 

Hil hver en danneborger, 

som virker, hvad han kan 

som virker, hvad han kan! 

Vort gamle Danmark skal bestå, 

så længe bøgen spejler 

sin top i bølgen blå, 

sin top i bølgen blå. 

Vort gamle Danmark skal bestå, 

så længe bøgen spejler 

sin top i bølgen blå, 

sin top i bølgen blå. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MZjlrekrV8k
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