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Kære fællessanger

Velkommen til Sangskatten Kickoff. I dag er en stor dag i Sangskattens historie. Vi markerer 
første skridt på en tre år lang rejse rundt i Danmark med fællessang og fællesskab. Vi har 
glædet os ustyrligt til i dag og til at komme i gang med dette fantastiske projekt.

Den danske sangskat betyder noget for, hvordan vi oplever vores samtid og vores fælles 
historie. Et fællesskab er betinget af, at vi fortæller (og synger) historier til hinanden, og 
at vi indskriver os i de samme fortællinger. Når vi synger sammen, oplever vi en helt særlig 
glæde, vi finder en social samhørighed og danner et fællesskab på tværs af forskellighed-
er. Derfor har VEGA taget fællessangen til sig og skabt fællessangsprojektet Sangskatten. 

Med Sangskatten håber vi, at vi de næste tre år kan bringe folk lidt tættere sammen og 
være med til at skabe nye rammer for fælles oplevelser.

I hånden har du et nøje udvalg af sange fra den store, danske sangskat. Nogle kender du 
måske ud og ind, mens andre vil være dig ukendte. Vi har valgt netop disse sange til at 
være en del af programmet i aften og glæder os til at udforske og lege med hvad en sang 
kan, når vi synger dem sammen.

Med til at guide os gennem fællessangen i aften og de næste tre år er Sangskattens 
husorkester: Nikolaj Busk, Nikolaj Muldkjær og Søren Koch og ikke mindst aftenens artist 
Charlotte Munck.

Syng dig med ind i fællesskabet!

Kærlig hilsen
Sangskatten og VEGA

Sangskatten er støttet af Nordea-fonden.
Læs mere på Sangskatten.com

Tusinde tak til Nordea-fonden for at hjælpe os
med at realisere Sangskatten
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Frit Land
Tekst og musik: Carl Emil Petersen, 2015

Bølgende bakker
mark og eng og skov
Frit land, frit land, bestå
Dine brødre er borte,
dine søstre sover sødt,
så du må være stærk og stå ret

Ryster du på hånden,
ja, så vælter det jo ind,
over landets grænser,
ind i stuen, i mit hjem
Vi skal kaste os i bølgerne,
der slår mod kysten ind
Frit land, fri for os selv

Sommeren var gået,
da jeg rev mig på din torn,
alt det smukkeste gør ondt
Fra myggestik ved søerne
til trådene i bølgerne,
der brænder hendes ben
Vi skal kaste os i bølgerne,
der slår mod kysten ind
Frit land, frit land, mit sted

Tusinde af øjne,
de har meninger om alt,
og alle sammen tror at,
deres TV taler sandt

Jeg skal prøve på at se
den lysende idé,
men stregen, 
den må trækkes i det sand

Lyset
Tekst og musik: Casper Clausen, Joel Wästberg, 
Mads Brauer, Rasmus Stolberg, 2019

Ind i dit øje
Ud af dit ord
Gennem de eneste på jord
Henover over lyset
For kort
Et eventyr af mod 

Billigt at elske 
Kender det sus
Vender det lyse under lup
Gennem det høje
For kort 
I lyset hvor vi gror 

Kan langsomt få ro
Kan langsomt få ro
Kan langsomt få ro
Kan langsomt få ro
Kan langsomt få ro

I lyset hvor vi gror

Tilgiv mine øjne,
de ser kun fra næsen ned
Hvordan skal jeg kunne bære 
hele kloden på mit skød?
Hele verdens smerte 
kommer ikke mine ved
Frit land, frit land, mit sted

Sommeren var gået,
da jeg rev mig på din torn,
alt det smukkeste gør ondt,
Fra myggestik ved søerne,
til trådene i bølgerne,
der brænder hendes ben
Vi skal kaste os i bølgerne,
der slår mod kysten ind
Frit land, frit land, mit sted
Frit land, frit land, frihed
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Glor på vinduer
Tekst og musik: Anne Linnet, 1983

Jeg går igennem gaderne,
jeg kikker lidt på vinduer,
jeg ser ikke andet end dig,
du kommer dansende mod mig.

Du har slet ikke noget tøj på,
det er der ingen andre der kan se
de tror jeg går og glor på vinduer
jeg tænker kun på dig og det.

Alt det vi gør når vi er sammen,
alt det jeg aldrig vil kunne sige,
de billeder, der gør jeg ryster,
og mærker der er vulkaner inden i.

Jeg tror slet ikke jeg kan styre det,
det farligt både for krop og sjæl,
men der er ikke noget at gøre,
vulkaner spørg jo ikke om noget, vel.

Jeg hører lyde fra en anden verden,
jeg hører kalden og jeg hører noget
der minder mig om bølger 
når du sukker,
når stranden vi har længtes efter 
den er nået.

Ja, det er næsten som en sommerdag,
hvor stranden brænder og alting er ild,
vi glider gennem vandet af hinanden,
af kroppe og hænder der er faret vild.

Hey, du har slet ikke noget tøj på,
og det er der ingen andre der kan se,
de tror jeg går og glor på vinduer,
men jeg tænker kun på dig og det.

Mormors Kolonihavehus
Tekst: Leif Sylvester og Erik Clausen, 1978
Musik: Leif Sylvester Pedersen, 1978

Bag på cyklen, hjulet snurrer
far han griner og mor hun kurrer
det er fridag og vi er sammen
solen skinner over Sortedammen.

Det var et liv i sus og dus
i mormors kolonihavehus
i mormors kolonihavehus

Huset er grøn,t det hedder Bella-Vista
vandet koger og primussen gnistrer
haven og tapetet blomstrer rødt og grønt
himlen er blå og livet er skønt.

Det var et liv i sus og dus
i mormors kolonihavehus
i mormors kolonihavehus

Fætter Frede viser Frida, 
han ka’ stå på hænder
Valde vil osse, men han taber sine tænder
Mormor si’r: “Musik skal vi ha’”
og hun henter sin harmonika.

Solo

Solen går ned og vi kører hjem
bag byens silhouet titter stjernerne frem
rådhusurets klokker slår til tiden
og det har de gjort mange gange siden.

Det var et liv i sus og dus
i mormors kolonihavehus
i mormors kolonihavehus

Jeg går igennem gaderne,
jeg kikker lidt på vinduer,
jeg ser ikke andet end dig,
du kommer dansende mod mig.

Hey, du har slet ikke noget tøj på,
og det er der ingen andre der kan se,
de tror jeg går og glor på vinduer,
men jeg tænker kun på dig og det.

Alt det vi gør når vi er sammen,
alt det jeg aldrig vil kunne sige,
de billeder, der gør jeg ryster,
og mærker der er vulkaner inden i.

Hey, jeg tror slet ikke jeg kan styre det,
det farligt både for krop og sjæl,
men der er ikke noget at gøre,
vulkaner spørg jo ikke om noget, vel.

Jeg hører lyde fra en anden verden,
jeg hører kalden og jeg hører noget
der minder mig om bølger 
når du sukker,
når stranden vi har længtes efter 
den er nået.

Hey, det er næsten som en sommerdag,
hvor stranden brænder og alting er ild,
vi glider gennem vandet af hinanden,
af kroppe og hænder der er faret vild.

Hey, du har slet ikke noget tøj på,
og det er der ingen andre der kan se,
de tror jeg går og glor på vinduer,
men jeg tænker kun på dig og det.
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Forelsket i København
Tekst: Volmer Sørensen, 1960
Musik: Bent Fabricius-Bjerre, 1960

Du og jeg
blev forelsket i København,
fandt en vej,
vi kun kendte af navn.

Sid’n i går
skete det, at vi nu forstår:
først i år
blev det virkelig vår.

Endnu engang skal skoven stå brud,
og sommer og sang skal folde sig ud. 
Alle sure
ka’ gå og lure
på høst
hvis de har lyst.

Du og jeg
blev forelsket i København,
fandt en vej,
vi kun kendte af navn.

Dem, som siger, at sol og vår
kommer hver gang, en vinter går,
vil vi svare, at først i år
blev det virkelig vår.

I dit korte liv
Melodi: Kai Normann Andersen, 1941
Tekst: Poul Henningsen, 1941

Tilgiv jeg sir et letsindigt ord.
Det er klogt, at De forstår det straks.
Bare en hyldest til denne jord,
for vi har jo kun den samme slags.
Verden har nu hadet mer’ end nok.
Vi kan kun besvare med at elske.
Selv i den jordiske kærlighed
findes våben mod et ragnarok.

I dit korte liv
er hver time dyr,
hvert sekund et dyrt sekund.
Du glemmer vel ikke, at årene ryer. 
Se på dit ur:
Viserne flyer.
Hold dig vågen ven.
Vores lille liv
sluttes inde af en søvn.
Vi er af samme stof,
som drømme gøres af:
det store tomme rum.

Alle som påstår, der findes mer’,
gir os veksler uden underskrift.
Mensket har dyrket en hob ideer
som erstatning for naturlig drift.
Enkel er din skæbnes smukke lov:
Hvert atom forlanger, du skal leve. 
Mensket blev menske i kærlighed 
gjort i elskov - ja det blev vi dog.

I dit korte liv
er det meste spildt.
Tænk igennem punkt for punkt.
Bedøm du det selv 
og bedøm det kun mildt: 
Håndtryk blev glemt,
chancer blev spildt.
Hold dig vågen ven.
Hvorfor sove nu
i den lyse sommernat ...
Det haster med det kys.
Den kommer, før du tror, 
den drømmeløse søvn.
Det haster med det kys.
Den kommer, før du tror, 
den drømmeløse søvn.
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Det er i dag et vejr
Tekst: Ludvig Holstein 1895
Musik: Poul Schierbeck 1939

Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!
O søde vår, så er du atter nær!
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter,
nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til én, som jeg har kær.

Hun købte af de hvide og de blå
hun købte af de smukkeste, hun så.
Det er i dag et vejr! Og solen skinner!
Og om mig svæver lutter lyse minder,
dem ta’r jeg med til den, jeg tænker på.

Og de kom svævende i ring og rad.
Hun gik imellem dem og var så glad.
Det er i dag et solskin uden mage!
Og jeg har solskin nok til mange dage,
og jeg må kysse hvert et lille blad.

Hun kyssede dem alle, hver især,
hun bragte dem til den, hun havde kær.
Min ven, her kommer jeg med hyacinter!
Min ven, nu glemmer vi, at det er vinter!
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!

Nu er dagen fuld af sang
Tekst: Jeppe Aakjær, 1911
Melodi: Carl Nielsen, 1915

Nu er dagen fuld af sang,
og nu er viben kommen,
bekkasinen natten lang
håndterer elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Engen er nu gyldengul
af tunge kabbelejer,
søndenvinden byder op,
og dueurten nejer.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Dammen ligger dagen ud
med brudelys i hænde,
rækker højt de ranke skud,
at solen må dem tænde.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Nu vil mø med silkestik
på brudelinet sømme.
Den, som ingen bejler fik,
hun ta’r sig én i drømme.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

Ræk mig en forglemmigej
og sidst en krusemynte,
sådan slutter vi vor leg
så glad, som den begyndte.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.
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