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Kære fællessanger

Velkommen til Sangskatten. 

Dette er sanghæftet til Sangskattens ture til Vendsyssel, Kulturmødet, samt Nord- og Vestsjæl-
land i august 2021. Sangskatten er støttet af Nordea-fonden og vil gennemføre mere end 45 
arrangementer over tre år, stå bag et fællessangs-kit, formidle fællessang via en podcast-serie 
og bringe glæden ved fællessang til hver en krog i Danmark.

Det er så småt begyndt at være hverdag igen, og vi kan se lyset for enden af corona-tunnelen. 
Mens landet var lukket, og vi alle sammen gik rundt i corona-boblen, lærte vi, at danskerne 
gerne vi vil fællessynge. Hånden på hjertet det vidste vi godt i Sangskatten. 

Allerede inden corona ramte os, havde VEGA gennemført en række arrangementer i projektet 
Sangskatten. Men med corona var det som om fællessangen blomstrede endnu kraftigere, og 
danskerne genopdagede fællessangen som en måde vi kunne være sammen på - hver for sig. 

Fællessangen rungede klart fra altanerne, fra havelåge til havelåge, på vejen og i baggårdene 
rundt i byerne. Med den viden besluttede Sangskatten at rykke fællessangen udenfor og finde 
særegne beliggenheder og naturskønne omgivelser fra sund til klit, hvor vi kan synge sammen.

I hånden har du et sanghæftet med nøje udvalgte sange fra den danske sangskat. Hæftet 
indeholder sange, som du helt sikkert kender, og som du nok har fællessunget før. Men vi har 
fundet nogle af de sange fra sangskatten, som du måske ikke kender eller måske har glemt. 

Sange, som når du hører dem, tænker: ’Åh ja den minder mig om dengang…’, eller som du har 
hørt uden at tænke over dem som gode fællessange. Og så har vi taget sange med, som vi i 
VEGA går og lurer på. Sange af kunstnere som vi forestiller os, vil blive en del af fællessangs-
repertoiret i fremtiden. 

Når vi i VEGA sætter fokus på den danske sangskat og sangkulturarv, så er det fordi, vi ved, at 
den danske sangskat er i konstant udvikling – vi ser nye kunstnere og hører nye sange hele 
tiden, og nogle af de sange har vi taget med i dette sanghæfte.

Vi håber, at du med dette sanghæfte både får øjneneog ørene op for noget nyt og mindes de 
gode gamle sange. Derfor er dette sanghæfte til dig, og du må hjertens gerne tage det med 
hjem, så du kan synge sangene derhjemme med familie, venner og kollegaer.

Syng dig med ind i fællesskabet med Sangskatten

Kærlig hilsen
Sangskatten og VEGA

Tusind tak til Nordea-fonden for at hjælpe os
med at realisere Sangskatten

Sangskatten er støttet af Nordea-fonden
Læs mere på Sangskatten.com // #sangskatten // @sangskattencom

Sangskattens husorkester:
Nikolaj Muldkjær
Søren Kock
Maria Jagd
Maja Aarøe Freese
Nikolaj Busk

© Alle rettigheder forbeholdt komponister og tekstforfattere.

Sangskattens sekretariat:
Mikkel Grevsen

Joséphine Renard 
Kontakt:

info@sangskatten.com
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Tabt mit hjerte
Tekst: Anne Linnet, 1988
Musik: Anne Linnet, 1988

Jeg har bedt dig ta’ dit tøj
og gå din vej
Det er bare en måde at forsvare sig
Og da stemmen sagde det
var den ikke min
Lige meget hvad jeg gør
så er jeg din

Jeg har tabt mit hjerte
og kun du ved hvor det er.
Jeg har tabt mit hjerte
Gå ikke fra mig
lige nu

Jeg har bedt dig ta’ dit tøj
og gå din vej
men jeg vidste straks
jeg har forregnet mig.
Og nu ved jeg lige præcis
hvad jeg vil sige.
Jeg vil be’ dig om at komme hjem
og bli’

Jeg har tabt mit hjerte
og kun du ved hvor det er
Jeg har tabt mit hjerte
Gå ikke fra mig
lige nu

Hvis du virkelig holder af mig,
vil du blive hos mig altid
Hvis du virkelig holder af mig,
kan du se jeg bare er helt ude af den

To mennesker 
på en strand
Tekst: John Mogensen, 1972
Musik: John Mogensen, 1972

To mennesker på en strand
To hjerter i brand
Sol, blæst, sand og vand 
En kvinde og en mand
Hun rækker ham sin hånd.
Han løsner et bånd.
Hun si’r blufærdigt nej.
Den gode gamle leg,

For det er sommer, 
solen står på himlen,
livet er herligt.
De bare løber, 
leger og slår smut,
hvad de nu finder på,
Men pluds’lig standser det hele et 
sekund.
Der er sket noget særligt.
De står og ser på hinanden
og begynder så småt at forstå.

To mennesker på en strand
To hjerter i brand
Sol, blæst, sand og vand 
En kvinde og en mand

 

Hvis du virkelig holder af mig,
vil du blive hos mig altid
Hvis du virkelig holder af mig,
kan du se jeg bare er helt ude af den

Jeg har tabt mit hjerte
og kun du ved hvor det er.
Jeg har tabt mit hjerte
Gå ikke fra mig
lige nu.

Hvis du går fra mig
ta’r du mit hjerte med dig.
Jeg be’r dig om at bli’.
Hvis du går fra mig
går jeg i stykker

Hvis du virkelig holder af mig,
vil du blive hos mig altid
Hvis du virkelig holder af mig,
kan du se jeg bare er helt ude af den

Jeg har tabt mit hjerte
og kun du ved hvor det er.
Jeg har tabt mit hjerte
Hvis du virkelig holder af mig,
vil du blive hos mig altid.
Hvis du virkelig holder af mig,
knn du se jeg bare er helt ude af den
Jeg har tabt mit hjerte,
og kun du ved hvor det er.
Jeg har tabt mit hjerte

En dejlig gryde i toppen af en klit
hvor de lægger sig sammen.
En skøn oase for to
milevidt fra den nærmeste stad.
Og der er ingen at se,
det er jo bare at puste til flammen.
Nu er der intet på denne jord,
der magter at skille dem ad.

To mennesker på en strand
To hjerter i brand
Sol, blæst, sand og vand 
En kvinde og en mand.

01 02
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Brænder stadig 
Tekst: Asger Nordtorp Pedersen, 2020
Musik: Asger Nordtorp Pedersen,  
Søren Buhl Lassen, Buster Jensen, 2020

Vi går sammen gennem modgang
du har hånden i min baglomme
med et stjålent blik
beundrer du min næseryg

Går en tur omkring kapellet
vi går ture alt for sjældent.
Det regner ikke mere,
jeg griner af de ting, du siger

Du ved kun alt for godt, 
at jeg er brændt ud,
men noget i mig brænder stadig

Jeg bli’r glad hver gang du synger
du vil vide, hvad jeg drømmer.
Kender kun en som dig
en, som helt kan rumme mig.

Jeg får nærmest skudt mit hoved af,
når vi vælter rundt på sofaen
og når du vækker mig midt om natten
og forlanger at jeg knepper dig

Du ved kun alt for godt, 
at jeg er brændt ud,
men noget i mig brænder stadig

Du ved kun alt for godt, 
at jeg er brændt ud,
men noget i mig brænder stadig

03

Gennemmusikalske 
Guldimund
’Brænder stadig’ af Guldimund er gået hen 
og blevet en af Sangskattens nye favoritter. 
Bag navnet Guldimund er bassisten Asger 
Nordtorp Pedersen, som bl.a. har være en 
bærende del af bandet Tårn. Guldimund 
markerer sig tydeligt, som en kunstner, man 
ikke kan sætte i bås. Hans musik manifes-
terer sig i poppede hooks, eftertænksomme 
tekster og fine melodier og harmonier, der 
leder tankerne hen på dansk højskolesang-
bogstradition. Det er netop denne kombi-
nation som giver ’Brænder stadig’ en plads i 
Sangskattens hæfte.
Guldimund modtog i maj Statens kunsts-
fond 3-årig arbejdslegat.

Hurtige Hænder 
Tekst: Jonas Kur, Niels Brandt, 2014
Musik: Niels Brandt, Jonas Kur, 2014

Noget er på vej
Ikke i rute men på vej
Broerne brænder
Vi drikker vin og danser tæt
Bygger luftkasteller
og lever og elsker
som mennesker

Du er bekymringsløs
Det er jeg vild med
Elsker den måde du er dig på,
bare jeg kendte dig

Hurtige hænder
Hurtige fødder
lever og ånder,
danser og synger.
Tag mine hænder,
mine hurtige hænder
Følg mine læber.
Kys mig og elsk mig

DJ’ens lyd er subsonisk, 
men det er dig jeg elsker.
Flammerne spejles i vandet
Jeg kan se dine molekyler
Dit inderste indre
Jeg tror jeg kender dig
Jeg ved jeg kender dig

Hurtige hænder
Hurtige fødder
lever og ånder,
danser og synger.
Tag mine hænder
mine hurtige hænder
og følg mine læber
Kys mig og elsk mig

Hurtige hænder
Hurtige fødder
lever og ånder,
danser og synger.
Tag mine hænder
mine hurtige hænder,
og følg mine læber
Kys mig og elsk mig

Hurtige hænder
Hurtige fødder
der lever og ånder,
danser og synger.

Villige hænder
Villige fødder
Villige læber
Kys mig og elsk mig
Kys mig og elsk mig.

04
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Allersidste dans
Tekst: Børge Müller, 1951
Musik:  Kai Normann Andersen, 1951

Altid vil jeg mindes denne aften,
altid vil jeg huske denne dans.
Tåren i dit blik, smilet om din mund.
Ja, altid vil jeg mindes denne stund

Den allersidste dans før vi går hjem,
før solen og en ny dag bryder frem.
Endnu er du mig nær, endnu er natten vor,
og yndig er den sidste vals, før vi går.
 
Et møde med din mund før vi går hjem,
det ønsker jeg mig kun, før vi går hjem.
En aften er forbi, nu hvisker jeg godnat
og kysser dig på gensyn, du!
Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.

Et møde med din mund før vi går hjem,
det ønsker jeg mig kun, før vi går hjem.
En aften er forbi, nu hvisker jeg god nat
og kysser dig på gensyn, du!
Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.

Du er min øjesten
Tekst: Victor Skaarup, 1956 
Melodi: Sven Gyldmark, 1956

Hør, hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. 
Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol: 
Du er min øjesten, en bette dejlig en er du. 
Og når vi to følges ad, så er jeg altid glad som nu. 
Du er et stykke af himlens blå. 
Alverdens lykke, den vil du få. 
Hvem kommer så på den grønne gren? 
Det gør min øjesten og jeg. 

Tusind klokkeblomster gynger blidt i solens skær. 
Hør jeg syn’s at lærken synger med på denne her: 
Du er min øjesten, en bette dejlig en er du. 
Og når vi to følges ad, så er jeg altid glad som nu. 
Du er et stykke af himlens blå. 
Alverdens lykke, den vil du få. 
Hvem kommer så på den grønne gren? 
Det gør min øjesten og jeg. 

Hver gang månens gule lygte lokked’ med sit skær, 
jeg min kære pige søgte her blandt skovens træer. 
Du er min øjesten, en bette dejlig en er du. 
Og når vi to følges ad, så er jeg altid glad som nu. 
Du er et stykke af himlens blå. 
Alverdens lykke, den vil du få. 
Hvem kommer så på den grønne gren? 
Det gør min øjesten og jeg.

Så ta’ mit hjerte 
Tekst: Tove Ditlevsen, 1942
Musik: Jeanett Albeck, 2015

Så tag mit hjerte i dine hænder,
men tag det varsomt og tag det blidt,
det røde hjerte, nu er det dit.

Det slår så roligt, det slår så dæmpet,
for det har elsket, og det har lidt,
nu er det stille, nu er det dit.

Og det kan såres, og det kan segne,
og det kan glemme og glemme tit,
men glemmer aldrig, at det er dit.

Det var så stærkt og så stolt, mit 
hjerte,
det sov og drømte i lyst og leg,
nu kan det knuses, men kun af dig.

Det var så stærkt og så stolt, mit 
hjerte,
det sov og drømte i lyst og leg,
nu kan det knuses, men kun af dig.

05 06 07

Jeanett Albeck
‘Så ta’ mit hjerte’ er skrevet af en af de 
mest berømte forfattere i nyere dansk 
litteraturhistorie: Tove Ditlevsen.  Digtet 
beskriver den udsathed og afmægtighed, 
man føler som forelsket. Man vil gerne 
skærme sig, men det nytter ikke noget. 
Hjertet er blottet.

Der findes flere melodier til digtet, bl.a. 
Michael Bojesens rolige popmelodi og 
Thomas Clausens enkle jazzballade. Men 

i Sangskatten har vi valgt Jeanett Albecks 
melodi fra forestillingen ’Tove, Tove, Tove!’ 
af kunstnerkollektivet Sort Samvittighed 
fra 2015.

Jeanett Albeck har gjort sig bemærket på 
danske musik teaterscene ved at sætte liv, 
musik og nye arrangementer til en lang ræk-
ke bemærkelsesværdige kvinders ord. Igen-
nem sit arbejde med Sort Samvittighed og i 
forestillingen ’Brøgger’ har Jeanett Albeck 
sat en fornyet ild under litterære tekster om 
kvindeliv, parforhold og kærlighed.
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Jeg plukker fløjlsgræs
Tekst: Sigfred Pedersen, 1951
Melodi: Knud Vad Thomsen, 1951

En vår er kommet så mildt og stille 
med drømmedufte om mark og vang. 
På sølvstreng klimprer den friske kilde, 
og fuld af sødme er fuglens sang.

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore, 
Jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Men blodet brænder i mine årer,
mit lille hjerte har ingen ro.

Jeg synger ikke, jeg danser ikke, 
Der er så meget, jeg ikke når.
Er jeg bedrøvet? Jeg ved det ikke. 
Jeg drømmer bare, og tiden går.

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore,
jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Snart kommer prinsen fra eventyret, 
mon da mit hjerte kan finde ro.

Hans silkekappe har gyldne knapper, 
kækt gynger fjeren på hans baret. 
Og han er mandig og flot og tapper, 
og på hans skjold er der ingen plet. 

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore, 
jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Men hvis han ser mig i pigevrimlen, 
mon da mit hjerte kan finde ro.

Lad hjertet hamre, lad blodet strømme, 
mens barmen runder sit hvide lin. 
Snart kommer helten fra mine drømme, 
skønt ingen ved det, er han dog min. 

Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore, 
jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Dig gi’r jeg alle mit hjertes blomster,
for du har taget mit hjertes ro.

Men blodet brænder i mine årer,
mit lille hjerte har ingen ro.

08 Fortabt er jeg stadig  
Tekst: Stine Pilgaard, 2020
Musik: Katrine Muff Enevoldsen, 2020

Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom og uden at se
et virvar af jubel og nysgerrighed
vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted
og der går vi hen
igen og igen.

Igen og igen
og tonerne blev til et langstrakt refræn
et plot, en fortælling, en popmelodi
godnatsange brudt af sirenernes skrig
vi følte os som
en luftløs ballon.

En luftløs ballon
en endeløs sætning, helt kæntret og tom
jeg hjemsøges tit af idéer om flugt
men latteren tegner dit ansigt så smukt
du strækker din krop
mens solen står op.

Mens solen står op,
så brygger vi kaffe og drikker en kop
og når vi bli’r fanget i hverdagens støj
så ruller vi øjne og deler en smøg
så strander vi der
hvor ømheden er.

Hvor ømheden er
marcherer vi tappert med velviljens hær
en kærlighed tyndslidt og helt desperat
kun båret af løfterne, stålsat og klart 
et dirrende nu
mit søvnige du.

Mit søvnige du
mit drama er langt, min fornuft er itu
og når jeg bli’r bange og når jeg bli’r vred
så sænk mine skibe og skænk mig din fred
jeg øjner en kyst
og snart bli’r det lyst.

Og snart bli’r det lyst
så tag mig for givet, det virker så tyst
fortabt er jeg stadig trods årenes gang
og synger med tak denne kærlighedssang
fordi det sku’ ske
vi mødtes i sne.

09
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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 en i drømme.
Plukke, plukke dugget strå,
plukke, plukke siv ved å,
plukke, plukke blomster.

11Hvorfor er lykken
så lunefuld /  
? er lykken så lunefuld 
Tekst: Carl Viggo Meincke, 1936
Musik: Karen Jønsson, 1937 / Lars H.U.G, 1992

Hvorfor er lykken så lunefuld
og hvorfor er glæden så kort?
Ak, ofte er livet så meningsløst hårdt.
Hvorfor dog stole på kærlighed
og hvorfor dog smile derved?
For smilet bli’r tårer, før solen går ned.
 
Den ven, du tror holder a’ dig
måske går han fra dig.
Alt det, han gav dig sit ord på,
og svor på, er glemt.
Hvorfor er lykken så lunefuld,
og hvorfor er glæden så kort?
Og ham, som du elsker, 
hvorfor går han bort?
 
Den ven, du tror holder a’ dig
måske går han fra dig.
Alt det, han gav dig sit ord på,
og svor på, er glemt.
Hvorfor er lykken så lunefuld,
og hvorfor er glæden så kort?
Og ham, som du elsker, 
hvorfor går han bort?

………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Hvorfor er lykken så lunefuld
og hvorfor er glæden så kort?
Hvorfor er livet så meningsløst hårdt.
For smilet bli’r tårer, 
Før solen går ned
 
Den ven du holder af,
Den ven du tror holder af dig
Måske går han fra dig
Alt det, han gav dig sit ord på,
og svor på, er glemt.
 
Hvorfor er lykken så lunefuld
og hvorfor er glæden så kort?
Hvorfor er livet så meningsløst hårdt.
For smilet bli’r tårer, 
Før solen går ned
 
Den ven du holder af,
Den ven du tror holder af dig
Måske går han fra dig
Alt det, han gav dig sit ord på,
og svor på, er glemt.

En fuldendt kvindelig 
komponist 
Sangen er skrevet af sangerinden og kom-
ponisten Karen Jønsson til spillefilmen ’En 
fuldendt gentleman’ fra 1937. Karen Jønsson 
brød normerne i en ellers mandsdomineret 
verden ved ikke bare at synge men også både 
spille og komponere. Trods kritik fra jazzpar-
nasset opnåede hun stor anerkendelse for 
sine kompositioner, og ’Hvorfor er lykken så 
lunefuld’ blev en veritabel landeplage. 

I 1992 genskrev Lars H.U.G sangen og gav den 
dermed fornyet opmærksomhed. Lars H.U.G. 
var i øvrigt den første danske kunstner, der 
spillede på VEGA, efter vores åbning i 1996.

10 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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I Danmark er jeg født 
Tekst: H.C. Andersen, 1850
Musik: Sebastian, 1995

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går;
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
står mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! 
Danmark, mit fædreland!

Hvor reder sommeren vel blomstersengen
Mer’ rigt end her ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Dannebrogen vajer,
Gud gav os den, Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Du land, hvor jeg blev født, 
hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
med vilde svaners rede,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Danmark, nu blunder 
den lyse nat 
Tekst: Thøger Larsen, 1914
Musik: Oluf Ring, 1922

Danmark, nu blunder den lyse nat
bag ved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat,
Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,
sagte som sang ved vugger.

Danmark, du vågner med søer blå,
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,
lader du solen skinne på,
ser, hvor det yppigt glider
frem af forgangne tider.

Lærker, som hopped af æg i vår,
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.
Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.

Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.
Kornet modnes i sommervind.
Hanegal over lyse sind
stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene.

Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer, -
det er den danske sommer.

Pigernes latter og lyse hår,
leg, som får aldrig ende,
øjnene blå som vand i vår -
mildt om et evigt Danmark spår,
sol over grønne sletter,
lykke og lyse nætter.

Rung, Schierbeck & 
Sebastian
‘I Danmark er jeg født’ er H.C. Ander-
sens kærlighedserklæring til det 
danske land og sprog. Digtet, der 
oprindeligt hedder ‘Danmark, Mit 
Fædreland’, er skrevet i kølvandet 
på treårskrigen i 1850.
Der findes en del forskellige versioner 
og melodier til digtet. Ved digtets urop-
førelse i maj 1850 var det Henrik Rungs 
højtidelige og måske en kende op-
styltede melodi, som stemte fint 
overens med datidens nationalro-
mantiske og svulstige fornemmelser 
efter treårskrigen. 
I 1926 gav Poul Schierbeck det et 
skud men en melodi, som uden tvivl 
er lettere at synge med sin modernis-
tiske mellemkrigstidskarakter.
I Sangskatten har vi valgt Sebas-
tians melodi fra 1995, som er skrevet 
i forbindelse med musicalen ‘Hans 
Christian Andersen’ på Gladsaxe 
Teater. På mange måde bygger den 
melodi bro mellem Rung og Schier-
beck. Selvom Sebastian melodisk 
lægger tæt op ad Schierbeck, så 
leder den rent harmonisk tankerne 
hen i romantikken, hvorfra musical-
genren henter sit materiale.

1312
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Blæsten går frisk over 
Limfjordens vande 
Tekst: Erik Bertelsen, 1937
Musik: Povl Hamburger, 1935

Blæsten går frisk over Limfjordens vande,
rusker dem op til vågen flugt,
jager dem mellem de favnende strande,
fylder med toner hver en bugt.
Og sømanden synger bag sit rat
på krydstogt fra Nordsø til Kattegat.

Dagen står høj over Limfjordens vande,
bredning og sund og kringlet vig!
Sallingland, Thyland og andre lande
hilser hverandre med mågeskrig.
Og bonden går på sin agerjord
med blikket forynget af luft og fjord.

Lyset slår blink over Limfjordens vande,
tindrer og ler i et stridigt spil.
Bølgerne kaster med flammende brande
vikingedrømmenes hvide ild.
Og ungdommen føler fjordens magt,
en udve fjernt over verden strakt.

Længsel er saltet i Limfjordens vande.
Her fik jeg fartens glød på kind,
her blev med kølige stænk mod min pande
viet til uro mit sejlersind.
Ja, Limfjord, jeg elsker dit blå humør
i kuling fra Hals og til Harboør.

14 Den blå anemone 
Tekst: Kaj Munk, 1943
Musik: Egil Harder, 1945

Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted’ dér i fjor.

På Lolland jeg den hented’,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented’
og tænkte: »Den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone;
jeg ser den aldrig mer’«.

Nu står den der og nikker
så sejersæl i Jyllands grus
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.
 

Hvad var det dog, der skete?
Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts.
Jeg tænkte: »Evigt skiltes ad
min sjæl og glæden«. da jeg sad
i vint’rens grumme done.
Nu gør min anemone
mit hjerte atter glad.
 
For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la’r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er din skaber stor!  

15



2120

Et hav, der vugger sig 
til ro
Tekst: Juliane Preisler, 1997
Musik: Matti Borg, 1997

Et hav der vugger sig til ro nu
En strand der mørkner så blidt
En ren orangerød magi
En fred der rækker vidt
Mens vi holder hænder.

En nat der nærmer sig så blødt nu
En lyd der stilner om os
En lillalyserød magi
En sjæl der kaster los
Mens vi lytter bølger

Et lys der sænker sig så tavst nu
En sol så langsomt på vej
En sommernatteblå magi
Et sind der åbner sig
Mens vi fanger stjerner

Kirsten og vejen 
fra Gurre 
Tekst: Frank Jæger, 1953
Melodi: Tony Vejslev, 1953

Det løvfald som vi kom så alt for nær
bedrog os med de ting, vi havde kær
den strenge hvide sol, en sløret regn
et gult forundringssmil i Nyrup Hegn

Og kom vi alt for nær på alle ting
det løvfald lod os se en sjælden ring
der stod en hest med samme hvide hår
som vore arme unger engang får

Den lille varme hånd så fast i min
og dér kom blæsten rendende med sin
i vejens våde blanke asfaltå
drev mange flere blade end vi så

Esbønderup, det hvide hospital
en fjern og ukendt hanes søndagsgal
dit blik fik gule marker med sig hjem
nu ejer du en længsel efter dem

Det løvfald som vi kom så alt for nær
bedrog os med de ting, vi havde kær
den strenge hvide sol, en sløret regn
et gult forundringssmil i Nyrup Hegn

16 17 Danmark
Tekst: Peter A.G. Nielsen, 1986
Musik: Peter A.G. Nielsen, 1986

Danmark, dit indre ocean
Jeg bølger ud på din bølgende 
vandseng
Som et silkelagen
Solskin, på drømmenes altan
De drikker kaffe fra kaffemaskiner
Hele formiddagen

Lige meget hvem du er, 
lige meget hvor du er
så velkommen her
Lige meget hvem du er, 
lige meget hvor du er
så velkommen her

Jeg kravler op i en stang
til det hjul de engang kaldte  
storkereden.
Og råber: ’Længe leve 
mangfoldigheden’

Danmark, jeg flyver en tur
Jeg synes, du hænger gevaldigt med 
næbbet
i dit fuglebur

Åh Danmark, hør drømmens  
troubadour,
Han vækker alting til live med nærvær 
og omsorg
som vækkeur
 

Lige meget hvem du er, 
lige meget hvor du er
så velkommen her
Lige meget hvem du er, 
lige meget hvor du er
så velkommen her

Vi sætter spejle i solen til alle
Der kæmper på skyggesiden
Og råber: ’Længe leve 
mangfoldigheden’

Danmark, det banker på din dør
Har aldrig set dig så selvisk og ensom
nogensinde før
Åh, Danmark, pas på du ikke dør
Du trænger til nogen,  
der kysser din næse
og nulrer dine ører

Lige meget hvem du er, 
lige meget hvor du er
så velkommen her.
Lige meget hvem du er, 
lige meget hvor du er
så velkommen her.

Hey, lige meget hvor du er, 
Lige meget hvem du er
så velkommen her

Lige meget hvem du er 
(Lige meget hvem du er,) 
lige meget hvor du er
(Hvor du er)
så velkommen her.

18
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Velkommen til verden
Tekst: Marc Facchini, 2016
Musik: Marc Facchini, 2016

Et par uger senere 
end din mor havde tænkt sig 
at du sku’ komme
dukkede du op,
lille stjerne,
Lille dragebarn
Og du havde lykken med
til moren og til faren

Sikke et mirakel,
At vi stadig får lov at leve videre
At vi bli’r klogere
og smukkere
og bedre til det hele
bedre til at elske
og bedre til at dele

Velkommen til verden
til glæden og smerten
Jeg håber, at du vil være her længe
Jeg håber, at du vil lære os ting
vi ikke selv have tænk på

Velkommen på jord
Det’ her vi bor
Jeg håber, at du kan gøre det godt
Alt det vi har fucket op
for dig og dine brødre
og dine søstre.

Der er så mange ting,
som du kommer til at gå igennem
Og lige så mange men’sker
vil hjælpe dig på vej
og et af disse men’sker
er selvfølgelig mig.
Det eneste jeg beklager
er at vi ikke fik gjort det hele klar
Her er stadig mange steder
med lidelse og nød
planeten her er dejlig
men den er ikke sukkersød

Velkommen til verden
til glæden og smerten
Jeg håber, at du vil være her længe
Jeg håber, at du vil lære os ting
vi ikke selv have tænk på

Velkommen på jord
Det’ her vi bor
Jeg håber, at du kan gøre det godt
Alt det vi har fucket op
for dig og dine brødre
og dine søstre

Udrundne er 
de gamle dage
Tekst: N.F.S Grundtvig, 1833
Musik: Ida Wenøe Bach, 2019

Udrundne er de gamle dage
som floder i det store hav,
og hvor sig hviler nu den svage,
dér fandt den stærke og sin grav;
men lovet være Himlens Gud!
de ædles æt dør aldrig ud.

Mens graven kastes, vuggen gynger,
og liv udsletter dødens spor,
så immer sig igen forynger
hver ædel slægt i syd og nord,
og mindes som Guds miskundhed
forplanter sig i tusind led.

Så lad derpå da syn os fæste,
hvad ædle kaldte livets lyst!
Ja, lad os kappes med de bedste
og vove kækt med død en dyst!
At byde den og graven trods
kan med Guds hjælp og lykkes os.

19 20
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Duerne flyver
Tekst: Klaus Rifbjerg, 1967
Musik: Bent Fabricius-Bjerre, 1967

Duerne flyver af og til op
Ingen ved rigtigt hvorfor.
Duerne flyver af og til bort
Ingen ved rigtigt hvorhen.
Der står du på pladsen
er pludselig alene
og hører dem klapre afsted
Duerne flyver hen over by’n,
duerne flyver i flok.
Så mærker du hjertet,
der også vil lette
og drejer dig, stirrer mod
tårnet og solen og se
ud af skiven, den glimtende blinde
er to hvide duer på vej.
Duerne flyver henover by’n
Flyver de hen til dig?

Så mærker du hjertet,
der også vil lette
og drejer dig, stirrer mod
tårnet og solen og se
ud af skiven, den glimtende blinde
er to hvide duer på vej.
Duerne flyver henover by’n
Flyver de hen til dig?
Til dig?

Være-digtet
Tekst: Frank Jæger, 1949
Musik: Tony Vejslev, 1953

O at være en høne,
ingen kan finde, hvor er. 
Gemme sig dybt i en have, 
pikke et rødhudet bær.

O at være en tøjhund, 
kysse en blankøjet dreng, 
bo i hans venlige arme, . 
sove sig mæt i hans seng.

O at være et æble, 
svulme i rigdom og mag. 
Suge begærligt i stilken, 
slippe en sensommerdag.

O at være en stodder
stedt på den regnvåde vej. 
Ensom, fordrukken og sølle. 
Sådan en stodder er jeg.

22 23Aftentur med Rosalina 
Tekst: Benny Andersen, 1984
Musik: Benny Andersen, 1984

Solen gaber søvnigt bag et træ.
Og skyggerne bliver lilla og lange.
Månen træder frem. Den står i næ.
Jeg siger: ”Nu må klokken være mange.”
“Næh” si’r Rosalina, 
”det er som’ren, der er slut.
Fra nu af bliver det efterår minut for 
minut”
Åh ja – åh ja, åh ja, åh ja.

Dagen bliver en skygge af sig selv.
Og solen afløst af en spinkel måne.
Men her er nu pænt alligevel.
Så inden vi går, bliver vi stå’nde.
Vi er blevet ældre 
går det pluds’lig op for mig.
Nu føles her lidt køligt på Hjortekærsvej.
Åh ja – åh ja, åh ja, åh ja.

Jeg bliver trist og vemodsfuld hver år.
Omkring den tid hvor sommeren ender.
Erkendelsen af årene der går.
Et løvfald i livets kalender.
Jeg bliver ti år ældre på ti minutters tid.
Og himlen bliver så dyster, og månen 
gullighvid.
Åh ja – åh ja, åh ja, åh ja.

Og mit liv passere nu revy.
Men kun de dumme ting kan jeg erindre.
Så bliver månen opslugt af en sky.
Min modstandskraft bliver mindre 
og mindre.
Jeg sir: ”Rosalina, lad os hel’re vende om.
Nu må vi ta´ lidt hensyn til min alderdom.”
Åh ja- åh ja, åh ja, åh ja.

Da si’r Rosalina: ”Ved du hvad –
Jeg glæder mig til efteråret kommer.
Det har altid gjort mig stærk og glad.
Jeg syn’s jeg går i stå når det er sommer.
Efterårets farver har glød 
og temperament –
Jeg føler mig som genfødt 
hver eneste gang!”
Åh ja – åh ja, åh ja, åh ja.

Fra mit hjerte falder tunge sten.
Tænk at Rosalina er min kone!
Jeg bliver ganske let i mine ben.
Det´ lige før de flyver ud af sko’ne.
Stjerner viser stjernebill’der 
over land og by.
Endnu er natten ung, 
endnu er verden ny!
Åh ja – åh ja, åh ja, åh ja.

Hvorfor se tilbage 
når man hel’re vil se frem
Jeg og Rosalina 
tager med Karlsvognen hjem.
Åh ja – åh ja, åh ja, åh ja.
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En kort, en lang
Tekst: Hella Joof og Martin Brygmann, 2001
Musik:: Martin Brygmann, 2001

Min kære ven,
kom og sæt dig hos mig, 
læg din hånd i min
Du er så smuk.
Dine bare ben,
og kjolen er så fin

Det kan ta’ tid,
men hvis vi forsøger,
bliver det hele godt
Tør nu bort dine tårer
så kan du se, hvad vej du skal gå
Lad os gå sammen.

En kort, en lang
så blev det solopgang.
Vi får alt hvad vi peger på 
For verden er så stor
og over os er himlen blå

Nu er vi her,
og du smiler til mig
rejsen var lidt hård
Nu vil vi glemme rent,
at det var vinter
Se nu er det vår

Vi forsvandt
Vi var langt, langt borte
Nu kan vi gå hjem.
Tør nu bort dine tårer.
Så du kan se, hvad vej du skal gå. 
Lad os gå sammen

En kort en lang
så blev det solopgang
Vi får alt hvad vi peger på 
For verden er så stor
og over os er himlen blå

En kort en lang
så blev det solopgang
Vi får alt hvad vi peger på 
For verden er så stor
og over os er himlen blå

24 Sangen om Larsen
Tekst: Sven Møller Kristensen, 1935
Musik: Herman D. Koppel, 
Bernhard Christensen, 1935

Her er en sang om en mand, der hed Larsen,
det’ ham man møder på gaden hver da’,
og han var tem’lig uheldig med livet,
som han ellers havde ventet meget a’.
Det sku’ vær’ så godt og så’ det faktisk skidt.

Han var født i en nobel familie,
og hans forældre de sagd’ ham så tit:
når du bli’r stor og ska’ til og ha’ stilling,
ska’ du få dig no’et, der’ absolut solidt.
Det sku’ vær’ så godt og så’ det faktisk skidt.

Han kom i skole og lærte at fedte
for dem der’ store, og tæve dem der’ små.
Han lærte osse at la’ vær’ med at spørge
og at tro på det, han ikke ku’ forstå.
Det sku’ vær’ så godt og så’ det faktisk skidt.

Som alle andre fik Larsen eksamen
og gik i sheiktøj og følte sig stor.
Han tænkte: først nu begynder jo livet,
men en skønne dag blev han sat på kontor.
Det sku’ vær’ så godt og så’ det faktisk skidt.

Han havde regnet med avancementer,
og ganske vist var der chancer ret tit,
men de blev nappet af chefens nevøer,
skønt i mange år ha’d Larsen gået og slidt.
Det sku’ vær’ så godt og så’ det faktisk skidt.

Han havde tænkt sig et hus med en garage
og rigtig have, som sku’ vær’ hans eg’n,
men det blev kun til to vær’lser og kammer
og en cykel, og en bus når det var regn.
Det sku’ vær’ så godt og så’ det faktisk skidt.

Han havde tænkt sig en blomstrende kone,
og mange glæder, og børn sku’ de ha’,
men der var ikke til børn i hans gage,
og hans kone blomstred’ alt for hurtigt a’.
Det sku’ vær’ så godt og så’ det faktisk skidt.

Han havde tænkt sig så mangt og så meget,
men overalt var der altså hejst ’stop’,
og sådan går det med alle de Lars’ner,
som man aldrig kan få til at vågne op.
Det ku’ bli’ så godt, men nu’ det faktisk skidt.

25

Kan du finde melodien?
‘Sangen om Larsen’ indgår i Kjeld Abells 
skuespil ‘Melodien, der blev væk’, der fik 
præmiere på teatret Riddersalen i 1935. 
‘Melodien, der blev væk’, der er en komedie 
i revygenren, hentede inspiration fra Berto-
lt Brechts tidlige scenestykker, blev en af 
1930’ernes største teatersucceser.
Stykket handler om den lille funktionær, 
Larsen, der har mistet livsmodet og føler sig 
fremmedgjort i det ingenmandsland mellem 
de sociale klasser. Han må bryde op fra sin 
småborgerlige tilværelse og finder melodi-
en, som en form for human socialisme, hvor 
det kollektive og individuelle går op i en 
højere enhed. Sangen blev i teateropsæt-
ningen sunget over to gange. De første 
fire vers blev sunget i begyndelsen som en 
slags prolog, og senere i blev de resterende 
fire vers om Larsens skæbne udfoldet.
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Knuden
Tekst: Shu-bi-dua, 1978
Musik: Shu-bi-dua, 1978

Jeg er en kedelig mand
Selvom man gør, hvad man kan
Og når jeg holder fester
så kommer der ingen gæster
Og hvad skal man gøre ved det?

Jeg bor til leje hos mor
(Hvad er det han siger)
Jeg bor til leje hos mor.
Hun har masser af rynker,
Det knirker når hun synker
Og hvad skal man gøre ved det?

Man sku se ud som
ham der Rock Hudson,
men jeg hedder Knud
er lavet af Gud
Så jeg ser almindelig ud.

Jeg er en kedelig Knud
Når jeg kommer ind, 
går blomsterne ud
Jeg har fundet en pige
Vi er lige kedelige
Og hvad skal man gøre ved det?

Man sku se ud som
ham der Rock Hudson,
men jeg hedder Knud
er lavet af Gud
Så jeg ser almindelig ud.

27I morgen er der 
også en dag 
Tekst: Andreas Odbjerg, Ole Bjørn Heiring Sørensen, 
Daniel Scheffmann, Emil Gemmer Kromann 2021
Musik: Andreas Odbjerg, Ole Bjørn Heiring Sørensen, 
Daniel Scheffmann, Emil Gemmer Kromann 2021

Alle har et ar et sted
Flyver højt, falder ned
Selv de dybeste sår de kan hele
men i dag har du svært ved at se det
og det’ hårdt

Jeg henter dig et sted
Vi ser solen gå ned
Jeg har rødvin og smøger, du ta’r bare
Sidst var det mig
og du var der

Du er gået i sort
Du siger, livet er lort
Du kan sove i tusinde år
Jeg er her, når du vågner
Du føler dig svag,
men lyset vender tilbage
I morgen er der ogs’ en dag
Ah uh uh uh uh uhh
Ah uh uh uh uh uh uhh
Ah uh uh uh uh uh uh uh uh
Du føler dig svag,
men tro mig lyset vender tilbage,
for i morgen er der ogs’ en dag

Du’ ikk’ til besvær.
Skjul ikk’ tårer her,
for de løber så fint på din kind nu
Og det letter dit hjerte
Det ved du ogs’ godt

Du er gået i sort
Du siger, livet er lort
Du kan sove i tusinde år
Jeg er her, når du vågner.
Du føler dig svag,
men lyset vender tilbage
I morgen er der ogs’ en dag
Uh uh uh uh uh uhh
Uh uh uh uh uh uh uh uh uh

Du er gået i sort
Du siger, livet er lort.
Du kan sove i tusinde år
Jeg er her, når du vågner
Du føler dig svag,
men lyset vender tilbage
I morgen er der ogs’ en dag
Ah uh uh uh uh uhh
Ah uh uh uh uh uh uhh
Ah uh uh uh uh uh uh uh uh
Du føler dig svag
Men tro mig lyset vender tilbage
For i morgen er der ogs’ en dag

26 Man sku se ud som
ham der Rock Hudson,
men jeg hedder Knud
er lavet af Gud
Så jeg ser almindelig ud.
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Kys det nu 
(Det satans liv)
Tekst: Steffen Brandt, 1988
Musik: Steffen Brandt, 1988

Jeg tænkte nå men det så livet
Sådan ser det altså ud
Lidt krøllet sammen, 
bidt og gennemblødt
Og helt almindeligt
Der er nogen chancer 
som man selv kan ta’
Og flytte rundt med hvis man synes
Lidt op og ned, du ved man klare sig
åh gud hvor åndssvagt

Kys det nu, det satans liv
Og grib det, fang det
før det er forbi.
Ja, kys det nu, det satans liv
og grib det fang det
før det er forbi

Bedst som livet lige gik så godt.
Og bilen næsten var betalt
Kom du og krævede mit hjerteblod
og intet mindre
Jeg tænkte nå, er det nu rigtig klogt
måske en smule for moderne
Åh jo jeg ska lige og vent dog lidt
åh gud hvor åndssvagt

Kys det nu, det satans liv
og grib det, fang det
før det er forbi.
Ja, kys mig nu, godnat, farvel
Og gå, nej ta’ og bliv
Alligevel.

Ja, kys det nu, det satans liv
og grib det, fang det
før det er forbi
Og kys mig nu, godnat, farvel
Og gå, nej ta’ og bliv
Alligevel.

28 Sangen om langfart
Tekst: Sebastian, 1983
Musik: Sebastian, 1983

Der er så mange havne
ude bag din horisont.
Lokker eksotiske navne
Sejlere verden rundt

Hjemme på oceaner,
flygtig i en sikker favn.
Tøsen har ingen planer.
ej heller noget navn

Derfor må jeg sejle den lange våde vej
Derfor går min tanke altid kun til dig,
og dig

Vist er det dig jeg elsker,
vist er du ungernes far.
Spørgsmål i deres øjne
får ikke mange svar.

Nogle er rejst for livet,
andre går i frø.
Venter du jeg skal forblive
her som en øde ø.

Derfor må jeg sejle den lange våde vej
Derfor går min tanke altid kun til dig,
og dig

Der er så mange havne
ude bag din horisont.
Lokker eksotiske navne,
sejlere verden rundt

29
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På ingen måde 
Tekst: Alberte Winding, Aske Bentzon, 1999
Melodi: Alberte Winding, Aske Bentzon, 1999

Jeg vil dig på ingen måde
Du vil ingen ende tage
Du er flydende lava på tungen
Og bli’r vildere dag for dag

Et vandfald en brusen i blodet
Et stenskred midt i mit bryst
Jeg vil dig på ingen måde
jeg har bare så uendelig lyst

Bed mig om at gå
Jeg kan ikke rejse mig selv,
og for hvert et stykke du indta’r
står mit hjerte ved sengen
og virker ulykkeligt farvel

Bed mig om at gå
Jeg kan ikke rejse mig selv
og for hvert et stykke du indta’r,
står hende jeg kender
og virker ulykkeligt farvel

Jeg vil dig på ingen måde,
for ingenting er som før
Min sjæl der flyver og flygter,
så jeg åbner aldrig en dør

Ved du hvor lidt jeg fylder?
Ingenting uden din trøst
Jeg vil dig på ingen måde,
jeg har bare så uendelig lyst

Moder Jord 
Tekst: Kim Larsen, 2016
Musik: Kim Larsen, 2016

Du er vinden, der blæser
i træernes top,
og poeten der læser 
skønne digte op.
Du er toner fra himlen, 
og alt hvad jeg tror,
du’ min dejlige Moder Jord.

Du er drømmen, der brister, 
selv når verden består.
Længsel og drifter 
der kommer og går.
Velsignede den som 
sidder med ved dit bord,
du’ min dejlige Moder Jord.

Der, hvor regnbuen ender,
øst for Vesterled,
mig og mine venner,
der slår vi os ned.

De kan sende raketter 
ud i rummet hver dag,
finde fjerne planeter, 
og plante et flag.
Men der er ingen som dig, nej, 
du er der, hvor jeg bor,
du’ min dejlige Moder Jord.

Der, hvor regnbuen ender,
øst for Vesterled,
mig og mine venner,
der slår vi os ned.

Bed mig om at gå
Jeg kan ikke rejse mig selv,
står hende jeg kender
og virker ulykkeligt farvel

Bed mig om at gå
Jeg kan ikke rejse mig selv,
og for hvert et stykke du indta’r
står hende jeg kender
og virker ulykkeligt farvel

Du er sommer og vinter, 
du er tiden der går.
Du er barndommens minder, 
og hjertet der slår. 
Du er duggen, der falder, 
og græsset, der gror,
du’ min dejlige Moder Jord.

Du er duggen, der falder, og græsset, 
der gror,
du’ min dejlige Moder Jord.
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Kvinde min 
Tekst: Kim Larsen, Mogens Mogensen, 1975
Melodi: Kim Larsen, 1975

Kvinde min, jeg elsker dig
og jeg ved du elsker mig.
Og hvad der så end sker
åh la det ske
for jeg er din
Og selv om vi har skændtes tit
og du har grædt og lidt
Når det har været slemt
så glem det nu,
for jeg er din.

Åh, jeg har huslet
og spillet tosset,
og jeg har snydt dig, ja
og skammet mig
og stjålet af din kærlighed
du ved besked.
åh ja
åh ja
wauwa bababiliåh

for du er stadigvæk akkurat lige så 
smuk,
som allerførste gang da du kyssede 
mig
så inderligt
så inderligt.

Florafobi 
Tekst: C.V. Jørgensen, 1994
Musik: C.V. Jørgensen, 1994

Jeg stod op og gik ud
på terrassen med en smøg
en hel del nærmere Gud
i mit stiveste søndagstøj

Jeg hilste på min nabo
der hilste pænt igen
Min nabo ligner min næste
og hun er min bedste ven

Herrens mark ligner en ørken
et studie i sult og nød
og kunsten at kringle livet
en kamp på dagligt brød

Der er intet nyt under solen
for fattig og for rig
Ingenting at skrive hjem om
ud over Herrens florafobi

Jeg gik op i en spids
for at se mig lidt omkring
på udkig efter et sted
jeg ku’ ta’ det store spring

Jeg hilste på de gamle
de glemte og de grå
hvor verden dog er lille
og menneskene bitte små

Stille Hjerte, sol går ned 
Tekst: Jeppe Aakjær, 1912 
Musik: Thomas Laub, 1915

Stille, hjerte, sol går ned,
sol går ned på heden,
dyr går hjem fra dagens bed,
storken står i reden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Tavshed over hedesti
og langs veje krumme.
En forsinket humlebi
ene høres brumme.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Viben slår et enligt slag
over mosedammen,
før den under frytlens tag
folder vingen sammen.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Fjerne ruder østerpå
blusser op i gløden,
hededamme bittesmå
spejler aftenrøden.
Stille, stille, hjerte, sol går ned.

Tror du vi ska’ følges ad
til livet det er slut.
Åh det håber jeg
Ja jeg gør, ja jeg gør.
Så kvinde kom og drøm med mig
i den lange nat,
når stjernerne de funkler
og blinker som besat.

Nej, bliv ikke bange
for deres sange.
Hold bare fast i mig,
når de fortæller dig,
at der er tusinde mil
imellem dig og mig.

Nej nej
åh tro det ej
wauwa bababiliåh

for du er stadigvæk akkurat lige så 
smuk
som allerførste gang da du kyssede 
mig
så inderligt
så inderligt.
Åh så inderligt.
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Tunge, mørke natteskyer 
Tekst: Jakob Knudsen, 1890
Musik: Carl Nielsen, 1917

Tunge, mørke natteskyer
op ad himlen drager,
hjem til skovs af marken fly’r
hist de sorte krager;
skumringen sig breder ud,
det er mørkt omsider.
Vær os nær, du kære Gud,
medens natten lider!

Vær mig nær, thi uden dig
ensomhed mig truer;
vær mig nær, thi uden dig
jeg for mørket gruer!
Hold mig med din faderhånd,
så jeg dig fornemmer;
fri mig ud af mørkets bånd,
så min frygt jeg glemmer!

Lad mig føle, hver gang når
livet blir mig øde,
at du, Fader, hos mig står,
og i sådan møde;
og når natten i mit bryst
hjertet vil omlejre,
o, da skænk mig livsens trøst,
vind mig lysets sejre!

Og når dødens nat engang
over mig sig sænker,
lad mig høre morgensang,
førend ret jeg tænker:
dine fugles morgensang
i den høje sommer,
der, hvor dag er altid lang,
natten aldrig kommer!

Tung og mørk den tavse nat
over jorden spænder,
hist kun bag et vindve mat
vågelys der brænder.
Du, som lindrer sorg og nød,
al vor synd forlader,
lyser op den mørke død,
tak, du lysets Fader!

Har døden taget noget 
fra dig så giv det tilbage
Tekst: Jonas Kur, Niels Brandt, 2014
Musik: Niels Brandt, Jonas Kur, 2014

Har døden taget noget fra dig
så giv det tilbage
giv det tilbage
som du fik af den døde
da den døde var levende
da den døde var dit hjerte
giv det tilbage til en rose,
giv det tilbage til et kontinent,
giv det tilbage til en rose,
giv det tilbage til en vinterdag,
til en dreng der ser dig an fra hættens 
mørke

Har døden taget noget fra dig
så giv det tilbage
giv det tilbage
som du fik af den døde
da den døde var levende
da den døde var dit hjerte
giv det tilbage til en rose,
giv det tilbage til et kontinent,
giv det tilbage til en rose,
giv det tilbage til en vinterdag,
til en dreng der ser dig an fra hættens 
mørke
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Døden som følgesvend 
’Har døden taget noget fra dig’ er en af de 
tungere sange i Sangskattens sanghæfte.  I 
Naja Marie Aidts digtsamling ‘Poesibog’ fra 
2008 findes der to digte om døden. Det ene 
er med enkelte ændringer i teksten blevet 
til sangen ’Har døden taget noget fra dig’, 
som også er kommet med i Højskolesang-
bogen. 
Sangens førstelinje er også navnet på den 
bog, Naja Marie Aidt udgav efter sin søns død 
i 2015. Det handler om døden; om sorgen, 
kærligheden og betydningen af at give til-
bage af det, man fik fra den afdøde. Det er 
den prisbelønnede sanger, komponist og 
salmedigter Janne Mark der har komponer-
et melodien, der, ligesom teksten, har noget 
meditativt og insisterende over sig. 
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Skybrud 
Tekst: Dy Plambeck, 2018
Musik: Marianne Søgaard, 2018

Oven over træerne
hører jeg et skybrud
min kælder står under vand.
Jeg lægger planker hen
over alt det, jeg har mistet.

Nu hvor mørket falder på
ser jeg dig i stuen
i lys fra lampens skær.
Jeg lukker øjnene
for at være lidt alene.

Alle de mennesker
jeg har elsket
befinder sig stadig
et sted i mig
et sted i mig

Alle de mennesker
jeg har elsket
befinder sig stadig
et sted i mig
et sted i mig

Natten kommer med en drøm
om at vi går sammen
igennem gaderne.
Jeg lægger planker ud,
men du går ikke over.

Byen ligger stille hen
som en fisk med bugen
i forurenet vand.
Jeg lukker øjnene
for at være sammen med dig.
Alle de mennesker
jeg har elsket
befinder sig stadig
et sted i mig
et sted i mig

Alle de mennesker
jeg har elsket
befinder sig stadig
et sted i mig
et sted i mig

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

Tilgi’ 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
ligger våben mod et ragnarok.

I dit korte liv
er hver time dyr,
hvert sekund, et dyrt sekund.
Du glemmer vel ikke at årene ry’r.
Se på dit ur. 
Viserne fly’r. 
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’,
gi’r os veksler uden underskrift.
Mennesket har dyrket en hob ideer
som erstatning for naturlig drift.
Enkel er din skæbnes smukke lov:
Hvert atom forlanger, du skal leve.
Mennesket blev menneske 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.
Den kommer, før du tror,
den drømmeløse søvn.
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Åbent hjerte
Tekst: Sys Bjerre, Christian Connie, 2016
Musik: Sys Bjerre, Christian Connie, 2016

Tiden gik og førte os
på ny fra sted til sted.
Hvad vi søgte på vor vej
tog horisonten med.
Men under himlens blå
er en dyb og evig klang.
Alt hvad vi tænkte på
brød den ned for sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid hjem.

Tvivlen kom og lagde sig
omkring os som et slør.
Frygten holdt os fanget i
os selv bag lukket dør.
Men under himlens blå 
er en dyb og evig klang.
Alt hvad vi frygtsomt så
brød den ned for sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid mod.

Tiden gik og verden var
konstant foranderlig.
Dale blev til bjerge mens
vi vandrede forbi.
Men under himlens blå
er en dyb og evig klang.
Trapperne vi skal gå
bygges op af sjælens trang.
Åbent hjerte finder altid vej.

39 Time og dag og uge 
Tekst: Johannes Møllehave, 1989
Musik: Anne Linnet, 1989

Min tro er ikke en svada,
indviklet, knudret og lang
Og slet ikke nu i dag da
min tro er min sang
På denne forbløffende klode
der er som en prik på en node.

Time og dag og uge
Dem får vi lov at bruge
Stjerner og sol og måne
Dem får vi lov at låne.

Min tro er min sang og stemme,
her hvor jeg har min gang
Her har jeg endnu hjemme
her er min tro min sang
Til denne forbløffende klode
Et umotiveret gode.

Time og dag og uge
dem får vi lov at bruge
Stjerner og sol og måne 
dem får vi lov at låne.

Min tro er min sang og stemme
Her hvor jeg har min gang
Her har jeg endnu hjemme
Og her er min tro min sang
Til denne forbløffende klode
der er som en prik på en node.

Time og dag og uge
dem får vi lov at bruge
Stjerner og sol og måne 
dem får vi lov at låne.

Min tro er en tillid til verden
Et gavmildt og underfuldt sted
Som rækker mig glæden og smerten
Det hele vil jeg ha’ med
På denne forbløffende klode
Mer’ rig end vi drømte og troede.

Time og dag og uge
Dem får vi lov at bruge
Stjerner og sol og måne
Dem får vi lov at låne.

Time og dag og uge
Dem får vi lov at bruge
Stjerner og sol og måne
Dem får vi lov at låne.
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Legeaftale 
Tekst: Thorbjørn Radisch Bredkjær, 2017
Melodi: Thorbjørn Radisch Bredkjær, 2017

Vil du ikk’ hjem og lege
På Morsøvej 30
sammen med mig?
sammen med mig?

Vi kan fodre guldfiskene
og kæle med Felix og Freja.
Vi har også en kanin,
den hedder Ninus
Og jeg skal også vise dig
Min samling af Kinderæg overraskelser
Og vi skal bytte dinosaurer
Hvad med min langhals for din raptor?
Så ka’ vi bruge vores computertid 
bagefter
Du må godt starte med at styre

Counterstrike
Heroes of Might and Magic
Diablo
Grim Fandango
Red Alert: Ta-Ta-Ta-Ta-Tatjanja!

Vi skal også snakke piger
Prøv at hør’
den her telefonsvarerbesked fra Camilla

Men hvem er det?
Er det hende fra 5.b?
Eller hende fra Morsøvej?
OMG!
Det er så pinligt
Jeg kan ikke se,
hvordan jeg skal finde ud af det

Vil du ikk’ komme hjem og lege?
Vil du ikk’ komme hjem og lege? 

på Morsøvej
på Morsøvej 
på Morsøvej 
på Morsøvej

Vil du ikk’ hjem og lege
på Morsøvej 30
sammen med mig?

Vi kan gå ind hos naboen,
og spørge om Kiwi er hjemme
Hun har de vildeste legetøjspistoler 
af træ
Vi ka’ lege krig
Os to mod hende
så vil vi helt sikkert vinde

Så starter fodboldkampen.
Spiller 4-4-2
Jeg er midt-midt
Det er Kirke Hyllinge
Vi er oppe imod
Ki-Ki-Ki-Kirke Kyllinge!
Ki-Ki-Ki-Kirke Kyllinge!

Det blev 9-1 til dem
Men der er andre ting i verden
Far si’r selv
Det handler ikke om at vinde.
I aften kommer der Disney Show
Og mor har lavet pizza
Måske må vi godt
spise foran fjernsynet,
hvis vi spørger pænt
og lover at lave vores lektier

Jeg lover at lave mine lektier
Vil du ikk’ komme hjem og lege?
Vil du ikk’ komme hjem og lege?
Vil du ikk’ komme hjem og lege?
Vil du ikk’ komme hjem og lege?

41 Bisses bindegale 
badutspring 
Thorbjørn Radisch Bredkjær har under 
navnet Bisse været en tour de force på den 
danske musikscene siden han i 2014 trådte 
frem med EP’en, ER VI PÅ?.  Siden er det 
blevet til tretten udgivelser og en lang ræk-
ke koncerter. Bisse er en anmelderdarling, 
hvis spraglede og tænksomme musik er 
svær at sætte i boks. Når du tror, du er ved 
at indfange den, kommer han ud med et nyt 
projekt og udtryk, der peger i en ny retning. 
På mange måder er Bisse mere en histo-
riefortæller, og det kan være svært at se 
hans musik som fællessangsmateriale. Når 
vi i Sangskatten alligevel har valgt at give 
det et skud, er det fordi hans musik eks- 
perimenterer med sproget, så det river dig 
ud af hverdagen og ind i det univers musik-
ken maler.

Lyset
Tekst: Casper Clausen, Joel Wästberg, Mads 
Brauer, Rasmus Stolberg, 2019
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
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Syng dig ind i fællesskabet



© Alle rettigheder forbeholdt komponister og tekstforfattere.

Velkommen til Sangskattens fællessang. 

Læs nedenstående grundigt, så er du med til at skabe en god 
fællessangsoplevelse for alle.

Sådan kan du hjælpe med at skabe en tryg fællessang

• Sangskatten følger gældende restriktioner for arrangementer.
• Foregår arrangementet indenfor, skal du fremvise coronapas.
• Kom i god tid
• Følg Sangskat-personales anvisninger, når du ankommer.
• Stå med god afstand
• Syng fremad
• Host og nys i ærmet 
• Brug håndsprit
• Brug eventuelt mundbind eller maske
• Hold afstand til de øvrige fællessangere, når du ankommer og går.
• Download og tænd appen SmitteStop
• Er du syg eller udviser symptomer, så bliv hjemme

 Fællessang skal være en god oplevelse uden frygt for covid-19.


