
Kapitel 3 Opgave B. 

Tre tekster om Danmark 

Tekst 1 

H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) 

1. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, 

    der 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 

    stå mellem æblegård og humlehave. 
    Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland! 

 
2.  Hvor reder sommeren vel blomstersengen 

     mer rigt end her, ned til den åbne strand? 
     Hvor står fuld månen over kløverengen 

     så dejligt som i bøgens fædreland? 
     Du danske, friske strand, 

     hvor Danebrogen vajer, - 
     Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer! 

     Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland! 

 
3. 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! 
 

4. 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!  

 
 



Tekst 2 
 

Benny Andersen: H. C. Andersens land (1985) 
 

Før holdt de sig skjult 
skrev anonyme breve 

kom med anonyme tilråb 
anonyme opringninger 

foretog anonyme overfald 

nu tør de kaste maskerne 
nu har de navne og ansigter 

gode danske navne 
knyttede danske ansigter 

nu har de opdaget hinanden 
gennem læserbreve 

gennem meningsmålinger 
gennem radio og fjernsyn 

de kan mærke de blir flere og flere 
hævder allerede  

at være de fleste 
endnu er de ikke organiseret 

endnu marcherer de ikke i takt 
men partiet står parat 

med åbne arme                                                                                

og lukkede grænser 
 

Mangt og meget sker 
med overrumplende skift 

i dette sekels krampetrækninger 
Flygtninge 

indvandrere 
alle I med anderledes hår 

anderledes næse 
anderledes tro og skikke: 

  
Dette er H.C. Andersens land 

lær af ham og bliv klogere 
nationalsporten er kanøfling 

humoren brolagt med bananskaller 

i folkeviddets troldspejl ses 
ofre 

som trusler 
medmenneskelighed 

som udansk 
 

Her er det en dyd 



selv for højtuddannede 
at lade som om man hverken 

kan læse eller regne 
så få tusinder gøres 

vupti 
til en folkevandring 

  
 Giv agt når nogen siger: 

- Jeg er ikke racist, men - 

Så er det bare om 
at springe til side 

før de brækker sig over jer. 
  

Danmark 
en gang besat af gale germanere 

snart besat af besatte danskere 
mit land beboet af rygge 

mit land hvor der jævnligt 
er rift om sko 

der er for små 
mit land med skrumpehorisont 

forvekslet med verdens navle 
Danmark 

mit skulende land 

bliv voksent og stort 
slå øjnene op 

slå armene ud 
så vi kan rette ryggen 

ved at tilhøre dig 
 

Danmark 
gør dig ikke mindre end du er 

udgør 
udfyld din del af verden 

gør vores skam til skamme 
at vi kan forny dit ry. 

 
Fra: Tiden og Storken, Digte 1985 

 

Tekst 3 
Natasja: Gi mig Danmark tilbage (2007) 

Ey danmark, hvad sker der for dig? 
Jeg savner dig, jeg vil ha dig tilbage, 
ligesom i de gamle dage hvor en spae var en s.. YO! 

Jeg vil ha dig tilbage, 



ligesom i de gamle dage hvor en fri fugl var fri, 
og hvor man mente hvad man sae. 

 
Ey Danmark, jeg savner dig. 

Jeg freaking fucking savner dig. 
Du skræmmer mig, 

jeg vil ha dig tilbage, for jeg grmmer mig. 
 

Jeg kan se det ske, det ak det ve. 

Det Satan og han lgger krfterne i, 
Det nat over dag. Det b over ble. 

Det dd over liv. Det trl over fri 
Det kd p kniv. Det rb, det skrig. 

Det ligner en krig, og det spild af politi. 
Det ddeligt giftigt, min urtete, 

Og det noget de kan li i det danske parti, 

Helt fucked up p sne. 
Woow, sagde jeg det? 

 

Meget skal man hre, Gud bevare mit humr. 

S ta lidt luft. Kom til fornuft, og prv 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 vrre end det vilde vest, det ku vi ha fortalt dem. 

S gir de ungdomshuset vk til en fanatisk sk, 
     med et kors i rven, hvor er det frkt. 

     Gi mig mit land tilbage, ligesom i de gamle dage. 
     Gi mig frisindet igen, der lurer under byens tage. 

     Gi mig Kbenhavn igen, min farverige gamle ven. 
     Gi mig ungeren igen. Vi vil ha ungeren igen! 

Fjern heroin fra Istedgade og la Staden vre staden. 
Hvis du stammer garnet, yo, s ber du om ballade. 

Det snak, det snik. Det top retorik. 

Det ik politik. Det pis og polemik. 
Her krer det fedt, s vi keder os lidt. 

Vi har indsigt, hvad med et U-lands kick. 
Yo, flden er slidt, brn er fallit 

Tro mig i Danmark der var vi det fint. 
S ufatteligt godt at det er vores pligt, 

At gre noget godt, der hvor det skidt 

Verden er vor fremtid men vi fatter det ik. 
Vi har for travlt med at forpurre vores egen butik. 



S gi mig mit Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. 
Gi mig frisindet igen, der lurer under byens tage. 

Gi mig Kbenhavn igen, min farverige gamle ven. 
Gi mig ungeren igen. Vi vil ha ungeren igen! 

Fjern heroin fra Istedgade og lad Staden vre staden. 
Hvis du strammer garnet, yo, s ber du om ballade. 

En helt unik energi. Men se konomi er ganske fri for empati, har ingen 

pli. 
Ekshippier, skabsrygere der vlger at tie. 

Kom nu i gang i har vidst noget i skal sige. 
Rdvin og piller, hele fucking landet chiller, ungdommen blir vildere. 

Flere og flere sniffer sniffer kokain fra Cap Horn til Berlin. 
Yo, et junkfrit rgmarked er en rimelig sjlden ting. 

Men vi havde et. 

Meget skal man hre, Gud bevare mit humr. 

Tror de selv at de kan lgge byen tr? 
Se toppen fatter ik en dr af hvad de gr. 

Sdan vil det vre, sdan har det altid vret fr. 
Det sprog vi taler hedder kroner og rer. 

Og en grådig mand har aldrig vret svr at forfre. 
Se grdighed gr hnd i hnd med magt. 

Og strre vil ha strre, mere vil ha mere. 
Staten er jo helt op og kre. 

Ta lidt luft. Kom det fornuft og prv og fat det. 

At Danmark har det fint, og USA ka ik erstat det. 

Gi mig ungeren igen, vi vil ha ungeren igen. 
Gi mig Kbenhavn igen, min farverige gamle ven. 

Gi mig frisindet igen, vi vil ha frisindet igen. 
Gi mig Danmark tilbage ligesom i de gamle dage. 

F lidt styr p Istedgade og la Staden vre staden. 
Hvis du strammer garnet, yo, s kvler du jo barnet. 

Jeg savner dig jeg vil ha dig tilbage, 
Ligesom i de gamle dage hvor en spae var en s.. yo! 

Jeg vil ha dig tilbage ligesom i de gamle dage, 
Hvor en fri fugl var fri og hvor man mente hvad man sagde. 

Ey, gi mig mit rabalderstræde og få styr på Istedgade.. 
Arh, kom nu for fanden! 

Fra albummet: I Danmark er jeg født, 2007 

 

 



 


