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Vi gennemgår de mest kanoniske og toneangivende danske sangtekster fra 1950erne og frem 

til i dag. Vi nærlæser teksterne og kurset vil derfor primært udvide de studerendes ordforråd, 

men desuden skaffe dem indblik i den danske popmusiks historie, idet vi ser på sangteksternes 

historiske og sociale kontekst. Hver uge tager vi to til tre sange op og drøfter dem ud fra flere 

forskellige perspektiver. Zapocet kan fås for aktiv deltagelse i kurset; de studerende 

forbereder sangene derhjemme og spiller selv ud med tolkningsmulighederne. Fraværet kan 

højst være på 15 procent. 

 

 

Listen over sangene: 

Bodil Kjær – Musens sang (1951) 

Elga Olga Svendsen – Solitudevej (1953) 

Gustav Winckler og Birthe Wilke – Skibet skal sejle i nat (1957) 

Nina og Frederik – Lad os flyve til en stjerne (1958) 

Otto Brandenburg – To lys på et bord (1960) + Susanne, Birgitte og Hanne (1960) 

Jørgen Reenberg – Admiralens vise (1962) 

Grethe og Jørgen Ingmann – Dansevise (1963) 

Cæsar – Storkespringvandet (1965) + Duerne flyver (1967) 

Preben Uglebjerg – Gyngerne og Karrusellen (1967) 

Steppeulvene – Itsi Bitsi (1967) 

John Mogensen – Der er noget galt i Danmark (1971) + Sidder på et værtshus (1996) 

Gasolin – Se din by fra tårnets top (1972) + Hvad gør vi nu, lille du? (1976) 

Sebastian – Rose (1972) + Du er ikke alene (1978) + Den lille malkeko (1979) 

Røde mor – Ta’ på landet (1976) 

Lily Broberg – Der er noget farligt indeni (1976) 

Shubidua – Den røde tråd (1978) + Familien kom til kaffe (1992) 

Kim Larsen – Blip-båt (1979) + Midt om natten (1984) 

C.V. Jørgensen – Costa del Sol (1980) + Sæsonen er slut (1980) 

Kliché/Lars H.U.G. – Aldrig mere (1980) + Mon de kan reparere dig (1987) 

Lis Sørensen – Stille før storm (1981) 

Johnny Madsen – Æ kør o æ motorvej (1982) 

Marquis de Sade/Anne Linnet – Glor på vinduer (1983) + Tusind stykker (1988) 

Gnags – Vilde kaniner (1984) + Danmark (1986) 

TV2 – Tidens kvinder (1987) + Kom lad os brokke os (1996) 

De gyldne løver – Jeg er ikke som de andre (1988) 

Love Shop – En nat bliver det sommer (1990) 

Dan Turèll og Halfdan E – Jeg skulle have været taxachauffør (1996) + Oh Danmark (1996) 

Det brune Punktum – Jeg vil i seng med de fleste (1999) 

Jokeren – Kvinde din (2003) + Godt taget (2005) 

Nick og Jay – En dag tilbage (2004) + Boing! (2006) 

Natasja – Op med hovedet (2005) + Gi mig Danmark tilbage (2007) 

Per Vers – Fyldosof (2005) + Black Power (2005) 
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Ufo Yepha – Fluen på væggen (2006) 

Rasmus Seebach – Natteravn (2009) + Den jeg er (2009) 

Malk de Koijn – Klap din hoddok (2011) 

Thomas Holm – Knep smerten væk (2011) 

Nephew featuring Marie Key – Gå med dig (2012) 

Klumben & Raske Penge – Faxe Kondi (2012) 

Suspekt – Danmark (2014) 

 

 

Zapocet: 

Zapocet fås hvis éns fravær ikke er større end 15 pct. De studerende skal forberede sig 

løbende. Alle deltagere skal vælge mindst fem sange som de skal præsentere i timen som 

tovholdere. 

 


