
Talen til Danmark 

 

Kære fuglekonge, formand og skydebrødre. Tak for æren for at 

holde denne tale til danmark. 

Jeg har bemærket at der er en del andre end mig der taler til 

Danmark. 

Heriblandt findes  

Hendes majestæj Dronning Magrthete taler til Danmark 

Volodymyr Zelenskij taler til Danmark 

Mangedygtige statsministre taler til danmark, Og Mette 

Frederiksen. Men hende sletter vi bare 

Men nu er det altså mig der taler til Danmark. 

Og når man nu står på denne side af podiet må og kan man kun 

skamrose Danmark for sine seneste bedrifter. 

Jeg nævnte Zelenskij, præsidenten for Ukraine. Det er et af de 

mange lande vi støtter og hjælper som absolut er blevet 

uretfærdigt invaderet og deres medmennesker bliver slået ihjel 

Selvfølgelig hjælper vi de lander der udsættes for urimelighed og 

Danmark er et land der står for retfærdighed. Vi stiller op og 

levere udstyr, missiler, skibe og nogle gange soldater – vi findes 

os ikke i noget 

Tak til danmark for det 

Meget aktuelt har Det danske kvindelandshold for fodbold spillet 

for over 20.000 entusiastiske tilskuere i Parken. Her var både 



spillerne og jeg selv rørt over den modtagelse de fik i parken og 

så vandt vi over Brasilien. 

Tak til Danmark 

Danmark har også lagt veje til rådighed for Tour de France, hvor 

ikke mindst Roskilde by blev lagt smukt frem på over 190 landes 

tv skærme. Det kan man som dansker og Roskildedenser være 

enormt stolt over at høre de udenlandske kommentatorer og 

ryttere skamrose danskerne for deres hujen og fremmøde. Flere 

ryttere havde tårer i øjnene da de stillede sig frem i Tivoli og blev 

klappet af. 

Meget smukke billeder blev vist på TV af København. Nord og 

vestsjælland samt sønderjylland viste sig fra den smukke side 

med det flotte vejr. Vores Storebæltsbro blev diskuteret meget 

omkring vindforhold men flot så det bestemt ud. 

Tak Danmark 

 

 

Man bliver stolt over så smukt Danmark er. Fra Shubiduas 

Danmarks sang kan man mærke at disse ord giver så meget 

mening: 

Danmark er et dejligt land 

Kornet vokser vildt på engen  

Danmark er et dejligt sted at være, 

der er nemlig atmosfære 



Jeg er sikker på at disse begivenheder bliver skrevt ind i 

Danmarks historie og vores børn, børnebørn og de kommenede 

børn vil høre om dette fra deres forældre og deres 

folkeskolelærer.  

Et stykke historie er skrevet – fantastisk  Tak til Danmark 

Livet er det dejligste eventyr.  

H.C. Andersen 

 

At leve i Danmark er et eventyr 

Jesper Amsinck 

 

 

 


