
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
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 dejlig, 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!

H.C. Andersens sang blev skrevet i 1850 under treårskrigen (se manuskriptet) og blev trykt 
første gang i avisen Fædrelandet d. 5. marts samme år. Med Rungs musik blev den førsteopført 
ved koncert d. 8. maj, hvor komponisten selv dirigerede. I dagens Danmark anses denne sang 
ofte for en slags uofficiel nationalsang.

I Danmark er jeg født



Sange af  Sebastian 
Sidste år fyldte Knud Grabow Christensen, bedre kendt som Sebastian, 70 år. Gennem årtier har 
han taget danske samfundsforhold under kærlig behandling. Det har han gjort på sin helt egen 
måde siden gennembruddet i 70’erne med “Den store flugt”, det første dansksprogede album. 
Her blev grunden lagt til det, der senere udviklede sig til et langt mere alsidigt virke. Det er 
blevet til oversættelser af  Brecht, musicals og bestillingsopgaver. Med Ivan som visevært hylder 
vi den store sangskriver. Vi har sammensat programmet, så Sebastians alsidighed kommer klart 
frem. Ivan Bjerre Damgaard er visevært. 
 
Medvirkende 
Ivan Bjerre Damgård, Mette Damgård, Janni Andreasen, Ole Ankjær, Peter Lorentsen, Lene 
Oustrup, Kirsten H. Jørgensen, Anders Beck-Rasmuusen, Ib Østergaard, Erling Hylander og 
Ole Christensen.

Visens Venner Århus

Baren udfases
Fra og med viseaftenen den 5. november udfases baren. Det betyder, at I fremover selv skal medbringe jeres 
drikkevarer. Vi skal nok sørge for, at der bliver en kop kaffe og en småkage (gratis).

Corona-bordopstilling
Vi har et lokale, der er stort nok til, at vi kan overholde de gældende retningslinjer, der er indført som følge af  
coronapandemien. I kan sidde som I plejer i jeres vante grupper, men vi har valgt at lave en bordopstilling, der 
gør “firkanterne” lidt større og at øge afstanden mellem bordene. Fællessangen er en vigtig del af  vores samvær, 
så når der skal synges, vender vi alle stolene, så vi får front mod scenen. Vi sørger naturligvis for håndsprit (kun 
til udvortes brug :-) 

Petsi Tvørfoss Torsdag den 5. november, kl 19.00 
Vi får besøg af  et musikalsk livstykke fra Færøerne. Hun er konservatorieuddannet og synger alt fra amerikansk 
rock til Kingos salmer (på færøske folkemelodier), vi får fornøjelsen af  hele repertoiret inklusive hendes egne 
sange. Der bliver også plads til vore egne solister. 
 

Visens Venner Århus arrangementer 2020-21 
Visens Venner Århus er en forening af  sangglade mennesker. Vi synger og spiller alle slags viser for at under-
holde vores publikum og os selv. Vi arrangerer viseaftener for vores medlemmer og gæster. Vi har tit besøg fra 
andre viseforeninger landet over.Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200, Århus N.Kl. 19.00 Torsdagene 
d. 1. oktober, 5. november, 3. december, 4. februar, 4. marts, 8. april, 6. majHvad koster det?200 kr. pr. sæson. 
Gæster 50 kr. pr. aftenUnderholdning ud af  husetRing til Ole og hør nærmere. Så sammensætter vi et program, 
der passer til dit arrangement. Hvis du selv synger og/eller spiller eller har lyst til at give en hånd med det prak-
tiske arbejde, indkøb,køkkentjans, bordopstilling m.v., er du velkommen til at ringe til Ole. 

Kontakt 
Ole Christensen: oc@olechristensen.de (bemærk tysk domæne), mobil: 30110916 (formand) 
Erling Hylander: erling@visens-venner-aarhus.dk. mobil 21458317 (Kasserer) 
Hjemmeside: https://visens-venner-aarhus.dk


