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Bruttosangliste – Sangen og Genforeningen  
Opstillet kronologisk efter tekstens produktionsår 

1. Lover den Herre (1679, tekst Joachim Neander, mel. Stralsund 1665) Sunget i forb.m. 
genforeningsfesterne 

2. Danmark dejligst vang og vænge (o. 1690, tekst Laurids Kok, mel. P.E. Rasmussen 1811). Meget 
brugt i tiden o. de slesvigske krige. 

3. Her vil ties, her vil bies (udg. posthumt i ”Svane-Sang” 1765, H.A. Brorson. Brugt i den tyske tid 
pga. linjerne ”Trange tider langsomt skrider”) 

4. Der er et yndigt land (1819, tekst Adam Oehlenschläger, mel. H.E. Krøyer (ca. 1835) Sunget af 
Studentersangerne i forb.m. Skamlingsbankefesterne i 1840´erne 

5. Den signede dag (1826, Grundtvig, mel. C.E.F. Weyse) Sunget meget i forb.m. 
genforeningsfesterne 

6. Velkommen i den grønne lund (1843, Grundtvig. Brugt ved folkemøder på Skamlingsbanken fra 
og med sommeren 1843. Sandsynligvis skrevet til Gebauers melodi til ”For bønder himlens fugle 
mer”, senere Andersens melodi til ”Degång te de ve Kjøvvenhavn”, Erik Grip-mel. 1983) 

7. Kongernes Konge (1848, tekst Adolph von der Recke, mel. E. Hornemann. Sangen hed 
oprindeligt "Bøn for Danmark". Den blev sunget første gang ved en koncert i Tivoli 16. september 
1848. I marts havde slesvig-holstenerne krævet Slesvigs optagelse i Det Tyske Forbund. Kravet blev 
afvist og danske soldater blev sendt til Slesvig. (Grænseforeningen) 

8. Jeg gik mig ud en sommerdag at høre (1847. Tekst Grundtvig, mel. Folkemelodi) Tilegnet den 
danske ungdom, - om det danske sprog. Flere versioner, denne om modersmålet. Et vers om 
Holger Danske er ikke med i den nuværende version, men kunne evt. være relevant. 

9. Det var en Sommermorgen (1850. Tekst Grundtvig, mel. P. Heise 1864) Om slaget ved Isted 
1850 under 1. slesvigske krig, smuk melodi af P. Heise) 

10. Påskeklokken kimed mildt (1. slesvigske krig, 1848, tekst Carl Ploug, brugt til koncert i Casino, 
København, til fordel for de sårede og for de faldnes efterladte. Smuk færøsk folkemelodi) 

11. Dengang jeg drog af sted (1848. Tekst Peter Faber, mel. Emil Hornemann). Udgivet som 
skillingsvise i forbindelse med krigsudbruddet 1848. Blev hurtigt meget populær og også oversat i 
andre sprog, bl.a.tysk! 
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12. I Danmark er jeg født (1850. Tekst H.C. Andersen, mel. Henrik Rung. HCA rejste meget i 
hertugdømmerne og havde venskaber på både dansk og tysk side. Sangen blev opført 1. gang til 
en koncert i Casino, København, til fordel for et monument over slaget ved Fredericia, H.V. Bissens 
senere statue ”Den tapre landsoldat”.) 

13. Bladet i bogen sig vender (1853. Grundtvig udtrykker i forfinet form takken for den danske sejr 
i 1. slesvigske krig, opr. mel.? H.Balslev 1926) (Iflg. ”Sangbog udgivet af Grænseforeningen” 1947 
skulle den opr. melodi været komponeret af  A. Winding eller H. Nutzhorn) 

14. Du skønne land med dal og bakker fagre (1859, tekst Edvard Lembcke, mel. Henrik Rung 1837 
(til den romantiske tragedie af Henrik Hertz ”Svend Dyrings Huus”, hvis tekst Edv. Lembcke også 
var inspireret af). Sangen er et optimistisk billede på Sønderjyllands historie. Skrevet i den tyske tid 
mellem 1. og 2. slesvigske krig. Meget populær og siden sin fremkomst anvendt som 
hjemstavnssang for (især det østlige) Sønderjylland.) 

15. Vort modersmål er dejligt (1859, tekst Edvard Lembcke, mel. Folkemelodi (”En dejlig ung 
ridder” – kendt i samtiden, et typisk fif for at gøre en sang hurtigt kendt). Sang om værdien 
af/kampen for det danske sprog.  

16. Ja, vi elsker dette landet (1859, tekst Bjørnstjerne Bjørnson, mel. Rikard Nordraak) 

 
17. Jeg vil værge mit land (1868, tekst Bjørnstjerne Bjørnson 1868, mel. L. Nielsen 1868). Bjørnson 
var meget populær i sin samtid, og specielt i Sønderjylland, fordi man som dansksindet sønderjyde 
kunne identificere sig med hans tekster. 
 
18. Den ti, te do draw fra mæ (1868, tekst J.J. Lohmann, mel. Barnekow 1868) Fra ”Sønderjyske 
Viser med Melodier af Chr. Barnekow” (1868). En af de dialektviser som også blev kendt uden for 
Sønderjylland og kom med i Højskolesangbogen. Også sunget på melodien til ”Degång te de ve 
Kjøvvenhavn”. 
  
19. De vår en daw i høstens ti (1868, tekst Karsten Thomsen, mel. Sønderjysk vise). Også fra 
”Sønderjyske Viser med Melodier af Chr. Barnekow” (1868). – Og også en af de dialektviser som 
blev kendt uden for Sønderjylland og kom med i Højskolesangbogen.  
 
20. Jeg elsker de grønne lunde. (1873, tekst Johannes Helms. Mel. opr. sunget på ”I alle de riger og 
lande”. Egen melodi af A. Møller o. 1875.) Meget sunget i Sønderjylland, og også i Sydslesvig. 

21. I Synnerjylland, dér er æ føjt (1876, tekst Karsten Thomsen, tidligere sunget på melodi af 
Morten Eskesen, nyere mel. Thorvald Aagaard) Trykt 1. gang i Flensborg Avis 1876. I 1888 trykt i 
Morten Eskesens ”Fra danske Hjem i Sønderjylland”.  I DbS 1899 (og tidligere?) 
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22. Venner, ser på Danmarks Kort (1889, tekst Christian Richardt, mel. N.K. Madsen-Steensgaard 
(1906). Skrevet 25 år efter 1864. Opr. 72 strofer, der, formet som en rejse, beskriver Chr. 9.´s 
Danmark. Håbet om Genforeningen bliver tydeligt i sidste vers). I DbS 1908. 

23. Det haver så nyligen regnet (1890, tekst Johan Ottosen. Folkemelodi. Den vigtigste nationale 
sang i Sønderjylland under den tyske periode). Sangen med i DbS 1891. 

24. Det lyder som et eventyr (1918, tekst Henrik Pontoppidan – trykt i Ude og Hjemme juledag 
1918, mel. Thomas Laub 1919). Skrevet i forventning om Genforeningen, som først kom i 1920. 
Sangen kom med i DbS 1924. 

25. Som en rejselysten flåde (1921, tekst Helge Rode, mel. Carl Nielsen - fra Skuespillet 
”Moderen”, uropført på Det kgl. Teater 30. januar 1921 i anledning af Genforeningen). Sangen 
kom med i DbS 1924. 

26. For en fremmed barskt og fattigt (1922, tekst A. Egeberg Jensen, mel. Ernst A. Kiørboe) om 
Vestslesvig, uropført på den nye statsskole i Tønder). Sangen kom med i DbS 1924. 

 

Bruttosanglisten er udarbejdet af 
Museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen, 
fra Museum Sønderjylland, til Sangens Hus 
projekt ”Sangen Genforener 2020”. 


