Den Nordjyske Sang

Aalborg

Martin Granum - Korsats John Høybye

Binder byens ender sammen – både nat og dag.

Fjorden lyser op i ”dobbelt-A”

Vi har Lindholms gamle oldtidsfund
Thisted

Ungdomsliv og undergrund

Vind og skæve træ’r, der stadig står

Vores Aalborg er kultur i mange lag

Når vi cykler rusker vinden og gi’r modvindshår
Vi har fællesskab i land og by

Jammerbugt

Vi er stolte her i Thy

Mellem hav og fjord, jo her er smukt,

Vores hav og fjord gi’r udsigt hvor vi går!

Og to og to gir’ ofte fem, hos os i Jammerbugt.
Her er gravet tørv, brændt kalk og tegl,

Mors

Slidt for herremænd med plejl.

Det er himlen, der er grænsen her

Fos og Li står smuk hver gang du kommer her.

Drømme fylder fjordens vand, der spejler øens vejr
Her på Mors gi’r modvind energi

Brønderslev

Sammen er vi bedst fordi

Brønderslev som købstad voksed’ op

Det er ø-kultur der er det hele værd.

Smede hamred’ liv i byen nær ved banens stop
Jyske Ås er hele Nordjyllands

Vesthimmerland

Skabt af fordums istids-dans

Havnebyer til det indre land

Her i Vendsyssel er himlen altid høj

Havets måger flyver højlydt over fjordens vand
Vores gamle eg står hjemmevant

Hjørring

Gamle folk gi’r sproget kant

Set så højt fra Rubjerg Knude fyr

Det er det vi holder af i Himmerland

ligger Hjørring, én af landets allerbedste by’r
Her kan både pi’r og unge mænd

Mariagerfjord

spille fodbold ja såmænd

I vort smørhul – Mariagerfjord

synge med et kor og i teat’ret gå!

Findes fodbold, fyrkatspil og sang fra rytmisk kor
Rundt om fjordens smukke landevej

Læsø

Landsbylivet bugter sig

Tag en vandretur langs Læsøs kyst

Selvom byerne er små er smilet stort

Eller pak din cykel til en tur fra vest til øst
Du kan ta’ den grønne cykelsti

Rebild

Vinke til den brune bi

Midt i Himmerland en skov så stor

Følg naturens farveskift fra vår til høst

Gamle sagn fortæller her i skoven trolde bor
Rebild bakker har sin egen fest

Frederikshavn

Gravlev kildes vand er bedst

Fred’rikshavn med krudttårn i sin by

Her i Rebild er en gylden plet på jord.

Og med Tordenskjold som søhelt – gi’r et mægtigt ry.
Skagens fyr på Grenen lyser op
Hver en nat på Danmarks top
Så vi alle kommer sikkert hjem i havn.

