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 Danskerne bliver med jævne Mellemrum ud-

raabt til at være Verdens lykkeligste Folk … og 

Fæ. I Klassementet af 'life satisfaction' scorer vi 

højt ifølge OECD – det siger da sig selv, for vi 

har Shu-bi-dua. So ein Ding haben die Anderen 

nicht. 

I 1978 kvæder Shu-bi-dua Sangen Danmark: 

Landet, hvor alt er saare dejligt, og Visen slaar 

sig straks sig ned i den kollektive Bevidsthed. I 

klassementet af 'Schläger' scorer den højt.  

Det er huje og hejsa!  

Men ikke alt er lallegodt, for paa trods af at vi 

Danske er Verdens lykkeligste Folk … og Fæ, 

faa hundred tusind hver Dag tage Psykofarmaka 

– det er nej flot: 218.000 indtage Angstdæm-

pende, 270.00 sluge Sovemedicin alt imedens 

462.000 tage Antidepressiva.  

Det er ve og ak  

Og ja, Eksistensen kan stikke med sin Od; ondt 

det gøre. Søg da det Gode, for Livet er en tve-

ægget Duet: paa den ene Side saare dejlig; paa 

den anden en Aareladning-lang, uden Ly, uden 

Læ op i mod Vindens stride Luv.  

Men glem alt om Psykofarmaka og Sotteseng, 

stem i stedet med paa Visen min: Danmark er 

et fyndigt Land; man faa selv finde Danefæ. 

Se Solen stiger op over Bilkirkegaarden 

og Lykkepigen pumper sin Krop 

mens Præstens Lone staar paa hænder for sin 

Bror 

og Psykofarmaka staa i Flor 

Storken er en dejlig Flyver. 

Pigen har et Plastic Yver 

Danmark er et dejligt Land 

Cutting vokse vildt paa Ungen 

Bonden faa sin Drug paa Sengen 

Dansken er et tvende Drag. 

Der findes andre Men'sker end dem der er danske 

de bo bag Skodder, hvor Solen den skinne 

det har den her t`lands ingensinde gjort. 

Men, Storken er en dejlig Flyver  

Pigen har et plastic Yver 

Danmark vær et frejdigt Land  

Anoreksi rasle vildt paa Ungen 

Bonden faa sin Drug paa Sengen 

Dansken er et tvende Drag. 

Storken er en sjælden Flyver 

man faa selv finde Danefæ 

Saa fluks i fager gaa i Enge 

glem alt om Sygesenge. 

Vær dig Selv i Akt og Tale   

glem alt om det perfekte. 

Danmark er et ægte Sted at være 

her vi ære-funkle Atmosfære 

Danmark er et fyndigt Land. 

 

Derfor, du brave Indvaaner og dansk Væbner, 

skræv direkte hen over brak-brok-og-gebræk-

ken mol: i dur – spring op af Briksen. 
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