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Musik fra fronten 

Læs, syng og analyser gamle krigssange og fædrelandssange: 

 ”Dengang jeg drog af sted” skrevet af Peter Faber i 1848 

 ”Tordenskjold - jeg vil sjunge om en helt” skrevet af G. Rode i 1700-tallet. 

 

Vælg en opgave: 

Lav et referat. Hvad sker der i sangen? 

Lav en beskrivelse af fjenden ifølge sangen. 

Vælg et vers ud og skift synsvinkel. Beskriv hvad der sker i verset, men set fra den anden side. 

Sammenlign de to sange. Hvor er der ligheder og hvor er der forskelle? 
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Dengang jeg drog af sted 

Sangen kaldes også Den tapre landsoldat 

Tekst: Peter Faber. År: 1848 

 
1. Dengang jeg drog af sted, 
dengang jeg drog af sted, 
min pige ville med, 
ja, min pige ville med. 
Det kan du ej, min ven, 
jeg går i krigen hen, 
og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen. 
Ja, var der ingen fare, så blev jeg her hos dig, 
men alle Danmarks piger, de stole nu på mig. 
Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. 
Hurra, hurra, hurra! 
 
2. Min fader og min mor, 
min fader og min mor, 
de sagde disse ord, 
ja, de sagde disse ord: 
"Når dem, vi stole på, 
i krigen monne gå, 
hvem skal så pløje markerne, og hvem skal græsset slå?" 
Ja, det er netop derfor, vi alle må af sted, 
for ellers kommer tysken og hjælper os dermed. 
Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. 
Hurra, hurra, hurra! 
 
3. Når tysken kommer her, 
når tysken kommer her, 
beklager jeg enhver, 
ja, beklager jeg enhver. 
Til Peder og til Povl 
han siger: "Du bist faul", 
og skælder man ham ud på dansk, så siger han: "Holsmaul!" 
For folk, som taler alle sprog, er det nu lige fedt, 
men Fanden heller inte for den, som kun har ét. 
Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. 
Hurra, hurra, hurra! 
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4. Om Dannebrog jeg ved, 
om Dannebrog jeg ved, 
det faldt fra himlen ned, 
ja, det faldt fra himlen ned. 
Det flagrer i vor havn 
og fra soldatens favn, 
og ingen anden fane har som den sit eget navn. 
Og den har tysken hånet og trådt den under fod. 
Nej, dertil er vor fane for gammel og for god! 
Og derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. 
Hurra, hurra, hurra! 
 
5. Vi byde fjenden trods, 
vi byde fjenden trods, 
når kongen er med os, 
ja, når kongen er med os. 
Med draget sværd han står, 
han snakker ej, men slår, 
så dansk som han var ingen konge her i mange år. 
De lader, som de tror, at han inte mere er fri, 
Og selv vil de dog ha' ham i det tyske slaveri. 

Se, derfor vil jeg slås som tapper landsoldat. 

Hurra, hurra, hurra! 

6.  For pigen og vort land, 
for pigen og vort land 
vi kæmper alle mand, 
ja, vi kæmper, alle mand. 
Og vé det usle drog, 
der elsker ej sit sprog 
og ej vil ofre liv og blod for gamle Dannebrog! 
Men kommer jeg ej hjemtil min gamle far og mor, 
Kong Frederik vil trøste dem med disse hersens ord: 
"Sit løfte har han holdt, den tapre landsoldat". 
Hurra, hurra, hurra! 
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Tordenskjold - Jeg vil sjunge om en helt 

Tekst: G. Rode 

 
1. Jeg vil sjunge om en helt, 
Som var af den ægte velt, 
om en herre kæk og bold, 
om vor tapreTordenskjold. 
  
2. Han som torden var i krig, 
Stridede så tapperlig; 
Imod svenskens magt og vold 
Var han ret en Tordenskjold. 
  
3. Da han vokste og var ung, 
Var hans skæbne mere tung, 
Thi han lidt ustyrlig var, 
Hvilken skæbne flere har. 
  
4. Bogen han ej lære vil, 
Håndværk sættes han da til; 
dette dog anstod ham ej, 
men han tog en anden vej. 
  
5. Han sig i sørullen skrev, 
Og sekondløjtnant han blev. 
Tordenskjold han fik nu mod; 
Thi hans hu til krigen stod. 
  
6. Engang fra den svenske strand 
Gik han med sit folk i land, 
hvor de svenske ryttere 
han dem straks omringede. 
  
7. Han med kården hug da til; 
svensken, som ham fange vil, 
hug han hånden glat ud af, 
den han misted til sin grav. 
  
8. Tordenskjold i søen sprang 
- kuglerne omkring ham sang 
Svømmede til sin fregat, 
så de fik ham ikke fat. 
  

 
9. Han til Gothenborg da drog, 
Skræk og angest dem indjog, 
fire skibe tog demfra, 
velfornøjet blev han da. 
  
10. Listig var han og polisk, 
Gik omkring og solgte fisk. 
Tordenskjold gik i sit skib, 
Tager der på byen ind. 
  
11. Han da brev til Kongen fik, 
lod ham vide, hvor det gik; 
da, fordi han dette drev, 
admiral han straks jo blev. 
  
12. Da han denne ære får, 
Var han niogtyveår. 
Tjenesten han kom udi 
Syttenhundredeogti. 
  
13. Jeg i kort fortælle vil: 
I tiårstid så steg han til 
Sådan høj og myndig stand, 
Så han blev en adelsmand. 
  
14. Da i landet nu var fred, 
Tordenskjold vil gå af sted; 
Udenlands han rejste da; 
men han kom ej langt herfra. 
  
15. Han i Tyskland kom i strid 
i en ulyksalig tid 
med en oberst, som hed Stahl, 
der ham livet lumsk fra stjal. 
  
16. Så, da krigen ende fik, 
Hastigt han af verden gik; 
Han i Holmens kirke står, 
Mens hans ære ej forgår.

 
 


