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Kære fællessanger

Velkommen til Sangskatten. Det er blevet forår, og Sangskatten tager endnu engang på 
tur i det ganske danske land. Denne gang skal vi blandt andet synge under Storebælts-
broen, flere steder på Fyn, Lolland, Falster og Møn og ikke mindst ved Oehlenschlägers 
bøg på Langeland, under hvilken det siges, at han digtede vores danske nationalsang, 
‘Der er et yndigt land’.

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. 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.

Det sanghæfte du står med i hånden indeholder et nøje udvalg af sange fra den danske 
sangskat. Den slags sange som lægger dybt forankret i vores fælles sang-DNA. Det er 
sange som på den ene eller anden måde er en del af os; sange som har fulgt os gennem 
livet, som vi har sunget i skolen, på arbejdspladsen, ved lejrbålet eller måske bare har 
nynnet med på i radioen. 

Men vi har også valgt sange, som du måske ikke kender eller som lidt er gået i glemmebo-
gen. Sange som er helt nye og siger noget om tidsånden, sange som skal læres, men som 
vi tror på kan blive en del af den danske sangskat. Vi har endda tilladt os at skubbe lidt til 
nogle gamle sange og givet dem nyt liv med alternative måder at synge dem på. 

Vi håber, at du med dette sanghæfte både får øjnene op for noget nyt også 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.

Vi synger i det fri og naturligvis efter alle kunstens corona-regler. Det vil sige med god 
afstand til hinanden, håndsprit og evt. maske/mundbind. Hvis du er syg eller viser symp-
tomer, så bliv hjemme. Fællessang skal være en god oplevelse uden frygt for covid-19.

Syng dig med ind i fællesskabet med Sangskatten

Kærlig hilsen
Sangskatten og VEGA

Tusinde 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
Nikolaj Busk
Søren Koch
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En lærke letted’  
(Danmark Frit) 
Tekst: Mads Nielsen, 1945
Melodi: Mathias Christensen, 1945

En lærke letted’, og tusind fulgte,
Og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
Så landet fyldtes af klokkers klang,
Og byer blomstred’ i rødt og hvidt,
Og det var forår og Danmark frit,
Ja, Danmark frit.

Det var en morgen som tusind andre
Og ingen morgen i tusind år,
Da Danmark vågned’ med klare øjne
Til glædestimer og frimandskår,
Og landet lyste fra sund til klit,
For det var forår og Danmark frit,
Og Danmark frit.

Vi mindes stille de tapre døde,
Hvis navne lever i Danmarks navn,
Og takken søger til dem, der segned’,
Og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
Til det blev forår og Danmark frit,
Og Danmark frit.

Men du, som styrter de stoltes riger
Og løser fangne af bolt og bånd,
Dig flyver hjerternes tak i møde,
Vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
Velsign det, Herre, fra sund til klit,
Fra sund til klit.

Hilsen til forårssolen
Tekst: Benny Andersen, 1981
Musik: Povl Dissing, 1981

Det er forår og alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter. 
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg bli’r fem år ældre
ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner,
bli’r jeg ung!

Lad kun falde, hvad der knap kan stå
Men i så fald sku’ jeg altid komme kryv’nde, 
hver gang skatten gi’r sig til at flå
mine sidste mønter fra mig hver den tyv’nde
Jeg bli’r tom i hjernen,
træt og tung i sjæl og krop,
men når forårssolen skinner
står jeg op!

Og jeg fægter med min sparekniv. 
Men den skraber bare hult i sparegrisen. 
Der er ikke meget tegn på liv.
Selv i vinter var der dog en ko på isen. 
Jeg har længe næret en
istap ved min barm,
men når forårssolen skinner,
bli’r jeg varm!

Solen skinner på fallittens rand.
Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: 
Der er caries i tidens tand.
Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning! 
Snart skal jeg og mine sidste
tænder skilles ad,
men når forårssolen skinner,
bli’r jeg glad!

Tag da kun min sidste spinkle mønt. 
Livets sol er min den sidste del af livet, 
for som solfanger 
er jeg nu begyndt at forstå, 
at ’Alt og Intet’ er os givet. 
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!

Fo
rå

r, 
hå

b,
 ly

s 
&

 o
pt

im
is

m
e 01 02



98

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.
 

Vårvise
Tekst: Sebastian, 1987
Musik: Sebastian, 1987

Sangen om sol
og syrener.
våren i eksplosion
Alt hvad der lever
og forener
os i en egen komposition

Gi’ mig kun en sang
Så ingen vinter går
uden at den
minder os om
hvor dejlig det var
Hvor dejlig du var

Du var så smuk
som en rose
midt i den lyse vår
Jeg var som i konstant narkose
Elskede dig
med hud og hår.
 
Gi’ mig kun en sang
Så ingen vinter går
uden at den
minder os om
hvor dejlig det var
Hvor dejlig du var

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!  

Gi’ mig et pust
før vi aner
er vi så langt på vej.
Tiden har lagt
helt andre planer.
Her får du min
forglemmigej

Gi’ mig kun en sang
Så ingen vinter går
uden at den
minder os om
hvor dejlig det var
Hvor dejlig du var.

03 04
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Forår fatale
Tekst: Anne Linnet, 1978
Musik: Anne Linnet, 1978

Luk mine øjne jeg vil ikke se
dit smukke ansigt glemme sig selv i strømme af ild.
Luk mine ører jeg vil ikke høre
bløde læber hviske mig ord, jeg ikke forstår.
Luk foråret ude og lad mig i fred,
lad mig synke i mørkets uendelighed
lad mig være alene lad mig nu gå,
lad mig glemme det forår jeg hørte og så.
 
Du lukker mit øje med tusinde kys,
du be’r mig hvile hvor græsset er blødt ved dit bryst.
Du lukker mit øre med tusinde ord,
du fylder mit indre med lydløse sange og skrig.
Lad mig gå, lad mig være i vinterens fred,
lad mig synke i mørkets uendelighed,
lad det storme og piske, lad det fryse og sne,
lad mig glemme det forår, jeg ikke vil se.
 
Det mildner i luften, det spirer og gror,
du forår, du er som en hjertevarm kvinde der ler.
Du dropper dit slør, du ta’r bukserne af,
du strækker dig kælent og beder mig sige goddag.
Mine øjne er åbne, alt folder sig ud,
og du synger så dejligt, du sommerens brud,
dine øjne er farver, dine læber er lår,
og snart myldrer blomsterne frem af dit hår.

Du er stærk, du er syndig, du er grusomt go’
du er alt det jeg aldrig mer’ troede ku’ gro,
du er vinterens forvandler, din nat er så lang,
og du fylder mit indre med dårskab og sang.

Men ikke endnu 
en Vinter
Tekst: Kjartan Arngrim, 2018
Melodi: Rasmus Dall, Rasmus Jusjong, 
Kjartan Arngrim, 2018

Jeg går hver dag gennem gaden 
som jeg ejer og har
Jeg når tilbage og du spørger mig: 
hvad så er du klar?
Giv mig blomster på altaner,
Giv mig dope og ketoganer, 
giv mig alt, der kan gøre mig glad
2025-planer,
Science-fiction i romaner, 
giv mig 3. verdenskrig på et fad

Men ikke endnu en vinter
Men ikke endnu en vinter

Jeg slår det slag jeg er landet 
og på vej væk herfra
Det går tilbage 
til valget se og skaf en vikar
Giv mig støvletramp i gaderne,
Ild på ambassaderne og 
pladser, der er er fyldt med had
Giv mig tekno-, plutokrater,
Suveræne oligarker, dem der lyver 
når de kommer med fred

Men ikke endnu en vinter.
Men ikke endnu en vinter.

Forårsblomst på træerne, 
tro og hold på sagerne
Alting meget tættere
Svanetramp på søerne, 
beatmusik i ørene, sol i mine nætter
Det bliver sommer og vi kommer åh åh

Nu glemmer vi det var vinter
Nu glemmer vi det var vinter
Nu glemmer vi det var vinter
Nu glemmer vi det var vinter

Forårsblomst på træerne, 
tro og hold på sagerne,
Alting meget tættere
Svanetramp på søerne, 
beatmusik i ørene, sol i mine nætter
Det bliver sommer og vi kommer åh åh

Jeg går hver dag gennem gaden 
det er mit menneskebad
Jeg står tilbage, sig mig 
efter efterkrigstid kommer hvad?

Så kommer endnu en vinter
Så kommer endnu en vinter

Alting meget tættere, 
sol i mine nætter,
Det kommer det bliver sommer 
Det kommer det bliver sommer 
og vinter

Alting meget tættere, 
sol i mine nætter, 
det kommer det bliver sommer
Men ikke endnu en vinter

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

05 06 07
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En yndig og 
frydefuld sommertid
Tekst: Folkevise fra Mariageregnen 
efter A.P. Berggreen, 1869
Musik: Dansk folkemelodi

En yndig og frydefuld sommertid
i al sin herlighed,
den glæder og trøster så mangen en,
alt ved Guds kærlighed.
Den fører blomsterskaren frem,
og rosen rød, så dejlig og sød,
den ser du da igen.

Blandt alle disse blommer ved jeg én,
en rose for dem alle,
udsprungen af en dejlig gren
ud af en yndig stamme.
Vel er der mange smukke til,
men jeg for sandhed sige vil:
Han overgår dem alle!

Ja, var jeg nu så lykkelig,
jeg kunne rosen få!
Mit hjerte brænder ret inderlig
med længsels stor attrå.
Mit hjerte ler, hver gang jeg ham ser,
og det ud af stor kærlighed
la’r ikke ro mig få.

Går jeg om dagen ud eller ind,
i hvor det være må,
da er du stedse i mit sind,
og natten ligeså.
Og når jeg sover sødelig,
og dig jeg drømmer lykkelig,
ret som du hos mig var.

Det er et vejr 
et solskinsvejr
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 var 
vinter!
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr!

Der er et yndigt land
Tekst: Adam Oehlenschläger, 1819
Musik: H. E. Krøyer, 1835

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand;
Nær salten østerstrand.
det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal.
Og det er Frejas sal.

Dér sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid,
udhvilede fra strid. 
så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten
bag højens bautasten.

Det land endnu er skønt;
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt,
og løvet står så grønt.
og ædle kvinder, skønne mø’r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger, 
som virker, hvad han kan.
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå
sin top i bølgen blå.
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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.

Sangen om langfart
Tekst: Sebastian, 1983
Musik: Sebastian, 1993

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
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De fem årstider
Tekst: Gasolin’, Mogens Mogensen, 1976
Musik: Gasolin’, 1976

Alting grønnes og springer ud
skoven hun står brud
natten bli’r så forbandet kort
og folk giver hjerterne bort.
Og på et hospital i den indre by
der begynder livet på ny
en kvinde hun skriger og klynker sødt
og så med ét er drengen født.

Solen skinner på Orlas kasket
og livet det er bare så let
der er unge svaner på sommertræk
og én på låget hvis man er fræk.
Og pigerne de leger ét-to-fat
og drengene de hvisker “hej skat”
og ræven han går på hønsejagt
så kære hane - tag dig i agt!

Vinden danser med løvet så rødt
og regnen falder blødt.
Der er blomsterbørn i en ulvetid
åh lille Irma: rabatten den er blød.
Og der er skrål og skrig og bægerklang
og en tumpe der synger sin sang, stakkels ham
men når muldvarpen skyder sit allersidste skud
ja, kære ven - så det bare ud.

Ja, ud fra gesimserne ka’ du set det for dig selv
var der nogen der vinked’ farvel?
Nå skidt med det stig op hvis du ka’
og send os en tanke nu og da.
Og hvis du kommer til en låset dør
så slå den ind hvis du tør, åh ja,
måske du finder det store ingenting
måske du bare er gået i ring.

Snakker med mig selv 
Tekst: Sejr Volmer-Sørensen, 1962
Musik: Otto Francker, 1962

Jeg snakker med mig selv
Snakker med mig selv
Taler med mit bedre jeg
Jeg hysser på mig selv
Tysser på mig selv
Skænder på mig selv, men nej
Mit hjerte slår på en helt ny måde 
og det er en helt ny gåde
Som du har givet mig

Jeg snakker med mig selv
Snakker med mig selv
Taler til den tomme luft
Jeg truer ad mig selv
Gruer for mig selv
Hvor er nu min snusfornuft
Mit hjerte slår på en helt ny måde 
og det er en helt ny gåde
Som du har givet mig

Jeg er tosset og skør og svimmel
Er mon det her den syvende himmel

Jeg snakker lidt igen
Flakker lidt igen
Spørger mit hjerte engang til.
Jeg spørger det ganske frit
Spørger det ganske blidt
Hvad det egentlig er det vil
Og hør det slør på en helt ny måde 
og det en helt ny gåde
Som du har givet mig

Snakker med mig selv
Snakker med mig selv

Jeg er tosset og skør og svimmel
Er mon det her den syvende himmel

Jeg snakker med mig selv
Snakker med mig selv
Taler med mit bedre jeg.
Jeg hysser på mig selv
Tysser på mig selv
Skænder på mig selv, men nej
Jeg hvisker med mig selv
Tisker med mig selv
For jeg ved jo godt besked
Ved godt når det dikke-dikke-dikker
Sådan ja så man sikker
Dikker det sådan ja, så det’ kærlighed

Diskvalificeret i 1962
’Snakker med mig selv’ skulle have været 
med i Dansk Melodi Grand Prix i 1962, men 
blev diskvalificeret på grund af brud på  
anonymitet. Det skulle jo være helt hemme-
ligt hvilke sange, der deltog i konkurrencen, 
men da en af sangens ophavsmænd, Sejr 
Volmer-Sørensen, gik og fløjtede sangen 
i Danmarks Radios kantine, mente man, 
at sangen ikke længere var uskyldsren 
og dermed blev den diskvalificeret. Som  
plaster på såret fik Gitte Hænning dog lov 
til optræde med sangen under program-
met, og ’Snakker med mig selv’ blev efterføl-
gende et stort hit.

13 14



1918

Dengang da jeg var lille 
Tekst: Kim Larsen, 1989
Musik: Kim Larsen, 1989

Dengang da jeg var lille
var der sporvogne
der sagde ding dang.
Og spøgelser
der stod og grined’
i den mørke trappeopgang
Jeg lukkede mine øjne
lod som ingenting
og løb forbi
ud i det fri

Dengang da jeg var lille
Dengang da jeg var lille
var verden vidunderlig.

Dengang jeg var lille
skinned’ solen over
Peblingesøen
Daddy spilled billard
og mamma gik og
kridtede køen.
Og lillesøster stod ved
køkkenvinduet og sagde ’Se!
Det er begyndt at sne!’

Dengang da jeg var lille
Dengang da jeg var lille
var verden vidunderlig.

Det’ den mærkeligste jul,
som jeg har haft
grangrene på et kosteskaft.

Dengang da jeg var lille
var der ingenting
der var forbi

Dengang da jeg var lille
Dengang da jeg var lille
var verden vidunderlig

Dengang da jeg var lille
Dengang da jeg var lille
var verden vidunderlig

Tiderne skifter 
Tekst: C.V. Jørgensen, 1990
Musik: C.V. Jørgensen, 1990

Tiderne de skifter, baby
og solen går sin gang.
Natten er næsten for lang
til stjerneræs og fuldemandssang.

Tiderne de skifter, baby
og solen går sin gang.
Natten er næsten for lang
til stjerneræs og fuldemandssang.

Tiderne de skifter, baby
musikken går omkuld
som spædbørn med munden fuld
af stjernestøv og lommeuld.

Tiderne de skifter, baby
musikken går omkuld
som spædbørn med munden fuld
af stjernestøv og lommeuld.

Tiderne de skifter, baby
snart er i morgen i dag
og alle får det glatte lag
alt efter smag og behag

Tiderne de skifter, baby
snart er i morgen i dag
og alle får det glatte lag
alt efter smag - og behag

15 16
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Barndommens gade
Tekst: Tove Ditlevsen, 1942
Musik: Anne Linnet, 1986

Jeg er din barndoms gade,
jeg er dit væsens rod. 
Jeg er den bankende rytme
i alt, hvad du længes mod. 
Jeg er din mors grå hænder 
og din fars bekymrede sind,
jeg er de tidligste drømmes 
lette, tågede spind.

Jeg gav dig min store alvor
en dag du var vildt forladt.
dryssed’ lidt vemod i sindet
en drivende regnvejrsnat. 
Jeg slog dig engang til jorden
for at gøre dit hjerte hårdt,
men jeg rejste dig varligt op igen, 
og tørrede tårerne bort.

Det er mig, der har lært dig at hade, 
jeg lærte dig hårdhed og spot. 
Jeg gav dig de stærkeste våben,
du skal vide at bruge dem godt.
Jeg gav dig de vagtsomme øjne, 
på dem skal du kendes igen, 
møder du en med det samme blik, 
skal du vide, han er din ven.

Jeg er din barndoms gade, 
jeg er dit væsens rod. 
Jeg gav dig de vagtsomme øjne, 
på dem skal du kendes igen. 
Møder du en med det samme blik, 
skal du vide, han er din ven.

Og hører du renere toner 
stemt til en skønnere sang,
skal du længes efter min stemmes
sprukne og kejtede klang.
Fløj du så vidt over lande 
og voksede du fra din ven? 
Jeg er din barndoms gade,
jeg kender dig altid igen.

Jeg er din barndoms gade, 
jeg er dit væsens rod. 
Jeg gav dig de vagtsomme øjne, 
på dem skal du kendes igen. 
Møder du en med det samme blik, 
skal du vide, han er din ven.

Ja, jeg er din barndoms gade,
jeg er dit væsens rod.
For jeg er den bankende rytme
i alt hvad du længes mod.
Fløj du så vidt over lande
og voksede du fra din ven?
Jeg er din barndoms gade,
jeg kender dig altid igen.

Norwegian Sunset 
Tekst: Eddie Skoller, 2004
Musik: Bent Fabricius-Bjerre, 1976

Solen sænker sig stor og rød
kaster lys på et fjeld,
nu går dagen på hæld
Se, nu glimter dens røde glød,
og om lidt siger dagen farvel

Dagen synger sin sidste sang,
og fra himlen et sted
synger lærkerne med.
Svaler krydser en sidste gang.
Det er aften og alt ånder fred

Den dag der nu snart er slut
kan du aldrig forandre ved.
Husk derfor, at hvert minut
skal vi leve i kærlighed

Solen skimtes bag havets kant.
Her er den gået ned,
men den skinner et sted
Dybt i hjertet er mindet brændt
om en smuk diamant, der forsvandt.

Den dag der nu snart er slut
kan du aldrig forandre ved.
Husk derfor, at hvert minut
skal vi leve i kærlighed

Solen skimtes bag havets kant.
Her er den gået ned,
men den skinner et sted
Dybt i hjertet er mindet brændt
om en smuk diamant, der forsvandt.

Forelskelsessang
Tekst: Jens Rosendal, 1981
Musik: Per Warming, 1987

Du kom med alt hvad der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Jeg stormed’ ud og købte øl
ja, vintrens gamle, stive føl
fór ud på grønne enge
og du blev varm og lys og fuld
og håret var det pure guld
som solen – skjult for længe

Og blomster åbned’ sig og så
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god
og du blev smuk og fuld af mod
så smuk, jeg måtte græde.

Vorherre selv bød ind til fest
og kyssed’ hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå
vi bare så og så og så
og slugte livets tale.

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stort besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheder er og bli’r
Og hvad end hele verden si’r
Så har den vore hjerter
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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.

Sov min månestråle
Tekst: Søren Kragh Jacobsen, 1982
Musik: Søren Kragh Jacobsen, 1982

Sov min månestråle
Vis’ nu i din seng
Nu har natten hejst sit flag
For pige og for dreng
Drøm om sand og sukkermadder
Drøm om spand og vand og pladder
Put nu ned i bløde dyner
og smut ud på drømmens landevej.
Næh for først så skal din far jo
lige ud og hente et glas
lunken mælk til dig

Sov min lille putte.
Stjernerne er tændt
Vinden puster stille i sit lille instrument
Drøm om røde elefanter
Drøm om snevejr uden vanter
Put nu ned i bløde dyner
Og smut ind i drømmens lille hus
Næh for først så skal du lige
ud og gi´ din hund og kat
og dukkerne et knus

Sov så lille nisse
Nu skal vi ha’ fri
Nu er klokken alt for mange,
dagen er forbi
Sov din lille grinebider
Drøm du bare det du gider
Put dig ned i bløde dyner
og smut ind i drømmens gyldne stad
Næh for først så skal du ud og
se om det er sandt
at dine fisk har fået mad

Så nu skal du sove
Kom så ind i seng.
Du skal hele tiden ’lige’
Ih hvor er du streng.
Kom nu før vi eksploderer
Du skal ikke lege mere.
Put dig ned i bløde dyner
og løb ind i drømmens bingohal
Næh for først så skal du
Næh du skal ej du skal sove.
Det er lige hvad du skal.
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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.

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

Godmorgen, lille land
Tekst: Niels Brunse, 1998
Musik: Carsten Johannes Mørch, 1998

Godmorgen, lille land!
Et land med sol, et land med dis, 
med kyst af sten og sand,
som havets bølger slikker,
med bakker skabt af is,
koldt eller venligt skiftevis.

Godmorgen, ø ved ø!
Nu ser vi Danmarks buetegn 
med blink af hav og sø,
de slanke, lyse broer.
I sol, i blæst, i regn
bærer de os fra egn til egn.

Godmorgen, hver og en, 
som sidder ved et morgenbord 
fra Skagens hvide gren
til Gedsers lange odde,
på vores prik mod nord
her på den kuglerunde jord.

Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind 
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind, 
bygger vi bro fra sind til sind.

Indvielsen af 
Storebæltsbroen
Sangen ’Godmorgen, lille land!’ er skrevet 
til indvielsen af Storebæltsbroen i 1998 
og er siden blevet en populær fællessang. 
I teksten, der er skrevet Niels Brunse,  
bruges broen som metafor for at binde folk 
sammen. Naturen og folket er de bropiller, vi 
skal stå solidt på, for at vi kan lukke verden 
ind og bygge bro. Det stærke billedsprog 
placerer sangen solidt i den danske sangskat af 
inkluderende fædrelandssange. Under selve 
indvielsen var det den danske national- 
troubadour Povl Dissing der fremførte sangen 
på selve Storebæltsbroen. 
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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

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.
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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.

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 mindet, 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.

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.

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.

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.
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Noget om kraft 
Tekst: Halfdan Rasmussen, 1958
Musik: Knud Vad Thomsen, 1951

Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt.
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og ser mod himlen og spørger blidt:
Hvem opfandt lærken og nattergalen?
Hvem satte knopper på birk og bøg?
Og hvem bestemte, at netop svalen
sku være svale og gøgen gøg?
 
Hvad er det dog for en slags reflekser
der kalder pindsvin og tudse frem?
Og hvem er det, der går rundt og hekser
i Hornbæk, Tarm og Jerusalem?
Thi alle steder er samme under
og samme kraft, som gør sjælen stum.
Og alle vegne går folk og grunder
på livets dybe mysterium.
 
Men ingen svarer fra skjulte egne
og gir os grundig og god besked,
så jeg må svare på andres vegne
og formulere, hvad ingen ved:
Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.
 
Jeg tror, han danser i altings hjerte.
Jeg tror, han hviler i altings vækst.
Og alle underes under er det,
at han er ordløs og altings tekst.
Han er i spurvenes sang i hækken,
i solsortfløjt og i hundeglam.
Og hvis du lytter til tudsens kvækken
og lammets brægen, så er det ham.

Hvorfor 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?

................................................

Han er i regn og hvor støv må tørste.
I vandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, ven-
inde!
Se, træet blomstrer på barnets bud!
Jeg tror, der lever et barn dybt inde,
en kraft, som aldrig kan drives ud.

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.

Lånte fjer
‘Noget om kraft’ er skrevet af Halfdan  
Rasmussen i anledning af Nordisk Elektricitets 
Selskabs 50-års jubilæum. Da digtet ikke 
have sin egen melodi til at begynde med, 
lånte man fra den danske sangskat og sang 
den på ‘Jeg plukker fløjlsgræs’, 

Flere komponister har gennem tiden budt 
ind med forslag, som bl.a. Mogens Jermiin 
Nissen, der har skrevet en raffineret vals 
til digtet. Højskolesangbogen angiver Erik 
Sommers melodi fra 1989, som har givet 
digtet fodfæste i danske sangskat og som 
fællessang-sang. Men i Sangskatten synes 
vi, at Knud Vad Thomsens melodi til ‘Jeg 
plukker fløjlsgræs’ løfter sangens fine bud-
skab om kraften, der binder verden sam-
men og udtrykker idéen om, at der findes 
en sjæl i alt levende. Derfor slår vi et slag for  
netop den melodi.

En fuldendt kvindelig 
komponist og sangerinde 
Sangen er skrevet af sangerinden og kom-
ponisten Karen Jønsson til spillefilmen ’En 
fuldendt gentleman’ fra 1937. Karin Jønsson 
brød normerne i en ellers mandsdomineret 
verden ved ikke bare at synge men også 
både spille og komponere. Trods kritik fra 
jazzparnasset opnåede hun stor anerken-
delse for sine kompositioner, og ’Hvorfor er 
lykken så lunefuld’ blev en veritabel lande-
plage. I 1992 genskrev Lars H.U.G sangen og 
gav den dermed fornyet opmærksomhed. 
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Jeg har gjort  
mit hjerte stort
Tekst: Pia Tafdrup, 1985, 2018 /  
Sort Samvittighed, 2019
Musik: Jeanett Albeck, 2019

Jeg har gjort mit hjerte stort 
Og venter dig
Mellem vægge, 
mellem gulv og loft.

Tankerne er transparente
Som krystal
Som begyndelse til noget
Jeg ikke før har kendt

Jeg har gjort mit hjerte stort 
Og venter dig
Mellem vægge, 
mellem gulv og loft

Tankerne er transparente
Som krystal
Det er overraskende let
At miste sig selv

Jeg har gjort mit hjerte stort 
Og venter dig
Mellem vægge, 
mellem gulv og loft.

Så ta’ mit hjerte 
Tekst: Tove Ditlevsen, 1942
Musik: Jeanett Albeck, 2017

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.

Mens verden går under
Tekst: Suzanne Brøgger, 2020
Musik: Jeanett Albeck, 2020

[Oplæses]

Kan man tillade sig at danse og synge 
mens verden går under?
Hvis ikke nu hvornår så?

[Synges]

Havet
overskyller byen
huse styrter sammen
med ildsprudlende kraft
Ænder svømmer
på motorvejens vand
mutationer
af gigantiske fugle
flyver frit omkring

Ulve
og uddøde katte
indtager byen lydløst
i mennesketomme gader
mens havet stiger
og byer mister forstanden
er menneskene over hele verden
forbundet med hinanden

[Oplæses]

Kan man tillade sig at danse og synge 
mens verden går under?
Hvis ikke nu hvornår så?

Havet
overskyller storbyen
Krokodiller invaderer golfbanen
Huse styrter sammen med  
ildsprudlende kraft
Dyrene fra hulemalerierne river sig løs 
af grotterne

Uddøde ulvearter og sabelkatte  
indtager byen

Mens ligene af nogens kære smides i 
skraldespande i New York 
og kølevogne kører rundt med de 
døde
der er ikke kapacitet til at kremere
Den gamle verden er forbi
og kommer aldrig igen

[Synges]

Mens havet stiger
og byer mister forstanden
er menneskene over hele verden
forbundet med hinanden

Jeg danser
og synger
mens verden den går under
Jeg danser
og synger

Jeg danser
og synger
mens verden den går under
Jeg danser
og synger

Treenighed af  
bemærkelsesværdige 
kvinder
’Så ta’ mit hjerte’, ’Mens verden går  
under’ og ’Jeg har gjort mit hjerte stort’ er 
tre sange, vi har samlet i et lille medley. 
Melodierne er skrevet af Jeanett Albeck 
og teksterne er af Tove Ditlevsen, Suzanne 
Brøgger og Pia Tafdrup (let omskrevet af 
Sort Samvittighed). 
Jeanett Albeck har gjort sig bemærket 
ved at sætte liv og musik til disse be-

mærkelsesværdige kvinders ord, og har gen-
nem sit arbejde med kunstnerkollektivet 
Sort Samvittighed og forestillingen Brøg-
ger sat en fornyet ild under litterære tek-
ster om kvindeliv, parforhold og kærlighed. 

’Så ta’ mit hjerte’ er fra Sort Samvittigheds  
forestilling Tove, Tove, Tove! ’Mens verden går 
under’ fra forestillingen Coronamonologerne, 
mens ’Jeg har gjort mit hjerte stort’ er fra ’I et 
forhold’ ligeledes af Sort Samvittighed.
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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.
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Tekst: Søren Huss, 2017
Musik: Søren Huss, 2017

En helt almindelig morgen, 
en helt almindelig dag
I en helt almindelig by
En helt almindelig mand smør’ 
en helt almindelig madpakke
Til en helt almindelig pige
En helt almindelig bil 
på en helt almindelig vej
Til en helt almindelig skole

Min krop gi’r langsomt efter
Min krop gi’r langsomt efter
Min krop gi’r langsomt efter

I et stille forlig
med min ungdomseufori
Et stille forlig
med evig ungdomsutopi

En helt almindelig mor, 
en helt almindelig far
Der er helt almindeligt gamle
med helt almindelige tanker, 
sætter helt almindelige ord
på helt almindelige skavanker
Så en helt almindelig kaffe, 
en helt almindelig snak
om helt almindelige ting
 
Min krop gi’r langsomt efter
Min krop gi’r langsomt efter
Min krop gi’r langsomt efter

I et stille forlig
med min barndomsmelankoli
Et stille forlig
med evig ungdomsutopi

For sikke en udsigt her hvor jeg går
Under falmede blade, over spirende 
vår
Sikke en udsigt her hvor jeg går
Forlader barndommens gade 
og ungdommens år
Sommeren summer

En helt almindelig fredag, 
en helt almindelig pizza
Noget helt almindeligt slik
En helt almindelig glæde 
ved helt almindelig overmæt
til helt almindeligt dårligt tv
En helt almindelig sanger, 
en helt almindelig danser
Jeg bli’r helt almindeligt søvnig 

Min krop gi’r langsomt efter
Min krop gi’r langsomt efter
Min krop gi’r langsomt efter

I et stille forlig

Sikke en udsigt
Sikke en udsigt
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Amager Forbrænding 
Tekst: Carl Emil Petersen, 2019
Musik: Carl Emil Petersen, 2019

Åh, lov mig, lov mig, min skat
Amager Forbrænding ku’ brænde i nat
Så sæt et lilla filter på skyen
Ka’ du mærke forandring i byen?

Jeg har tåget rundt og længes hjem
Jeg tænker ikke, jeg mærker kun
Lysstofrør og spindelvæv
Har aldrig følt mig så fremmed før

Jeg’ blind for de lys, som sku’ vise vej
Vented’ forgæves på en som dig
Kom, la’ mig vise dig Amager Forbrænding
En tåget nat

Åh, se dig, se dig omkring
Alle de andre har samme problem
Du ka’ vente på, den dumper ned
Eller acceptere, at kærligheden

Ikke er et spil, du ka’ vinde mer’
Ene og alene er let at være
Hvem ta’r du ud til Amager Forbrænding
En tåget nat?
 
Den betryggende løgn, at alt nok ska’ gå
Løgnen, du ka’ slå dig på
Luk dine øjne eller se dig for
Du risikerer at få, hva’ du ønsker

Aldrig har det lydt så forbandet højt
Støjen fra mit hjerte er knap begyndt
Kom, la’ mig vise dig Amager Forbrænding
En tåget nat

Bedst som tiden løber fra os
Bedst som verden vakler om os
Falder natten langsomt over endnu en 
dag

Åh, se dig, se dig omkring
Mennesker skændes om ingenting
Regnen den vælter ned
Chancen for at kærligheden

Ikke er et spil, du ka’ vinde mer’
Er større end du tror, hvis du la’ den være
Hvem vil du vise Amager Forbrænding
En tåget nat?

Jeg har tænkt på, om vi
måske aldrig fik talt om det
Vi holder for os selv hele tiden
Knuden i brystet og angsten i livet

Aldrig har det lydt så forbandet højt
Støjen fra mit hjerte er knap begyndt
Kom, la’ mig vise dig Amager Forbrænding
En tåget nat

Kom, la’ mig vise dig Amager Forbrænding
En tåget nat

Kom, la’ mig vise dig Amager Forbrænding
En tåget nat

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.
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Vildrede  
Tekst: Kristoffer Munck Mortensen, 2020
Musik: Kristoffer Munck Mortensen, 
Nils Bo Davidsen, 2020

Jorden, den er rød og varm
og fuld af blomsterblod.
Jeg bøjer mine blade
for skabelsens fod
 
Og lukker mine øjne for at se
Alt dét, som vi skjuler
i vores hjertekugler
og ikke tåler dagens lys.
 
Famler vi i blinde
så er der dog en tro
på at håbet passer på.
dem, der ikk’ ka’ finde
deres nattero
og i vildrede må gå
og i vildrede må gå.

Strejfer du mig ikke med din sjældne sol
og sætter dig på mig
i min yndlingsstol
Så vugger vi på havet
 
Og tvinger vi angsten ud
af dens øglehud.
Så den dør
før den får klør
 
Famler vi i blinde
så er der dog en tro
på at døren står på klem
til dem, der ikk’ ka’ finde
deres nattero
og ta’r den lange vej hjem
og ta’r den lange vej hjem

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

men noget inden i mig 
brænder stadig.

Har været på vingerne
Tekst: Mads Damsgaard Kristiansen, 
Rud Aslak, 2018
Musik: Mads Damsgaard Kristiansen, Rasmus 
Theodor Damsgaard Sørensen, Rud Aslak 2018

Har været på vingerne i flere måneder
Har bare svævet, ja, i en fri fantasi
Bare ude med vennerne, 
helt ude til kanterne
til et sted, hvor jeg ved, jeg er væk

Når verdenen vender sig
og når verdenen ender.
Flyver jeg den anden vej igen,
Det, vi sagde, var forbi,
er jeg klar til at slippe fri.
Nu sætter jeg kursen mod dig

Har været på vingerne, 
da jeg tog af sted.
Der tog jeg himlen med, 
det var det, jeg vil’
Helt op på klingerne, 
langt over tinderne
til et sted, hvor jeg ved, jeg er væk

Når verdenen vender sig
og når verdenen ender
Flyver jeg den anden vej igen,
Det, vi sagde, var forbi
Er jeg klar til at slippe fri.
Nu sætter jeg kursen mod dig
 
Har været på vingerne
Har været på vingerne
Har været på vingerne

Når verdenen vender sig
og når verdenen ender.
Flyver jeg den anden vej igen,
Det, vi sagde, var forbi
Er jeg klar til at slippe fri
Nu sætter jeg kursen mod dig

Har været på vingerne.
Men nu ender det,
og jeg vender om
og vender hjem
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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

Luftballoner
Tekst: Katinka Boye Bjerregaard, 2017
Musik: Simon Ask Ladekarl, Marie Christiansen, 
Lucas Rundblad, Katinka Boye Bjerregaard, 2017

Det var det liv, du fik foræret
Du må selv klippe dine rødder fri
Du ser dig selv i alle citater
og får for eventyr, for meget poesi.
Du taler om bristende vulkaner,
men du er smukkest uden din fiktion.
Du ka’ imitere alle forfattere,
men hvis man er alle, 
er man så nogen?

Og du går i ring
Og du ser ingenting

For alt dét, du ventede
var meget mere spændende
end dét, de talte om.
For her er ingen luftballon
og folk er gået, før du kom.
De sender ingen postkort nu.
Så du lukker din dør
og alting er lige så stort som før

Du søsætter ingen skibe,
men griner af min kødelighed.
Det er så let at grine ad livet, 
når man aldrig ta’r afsted
 
Og du går i ring,
men du rør ingenting

For alt dét, du ventede
car meget mere spændende
end dét, de talte om.
Og her er ingen luftballon
Og folk er gået, før du kom.
De sender ingen postkort nu.
Så du lukker din dør.
og alting er lige så stort som før
Ja, du lukker din dør
og alting er lige så stort som før
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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.

Lolland Falster
Tekst: Morten Aron Larsen, 2013
Musik: Lorenzo Woodrose, Henrik Klitstrøm, 
Anders Grøn, Anders Kjærgaard Skjødt, 
Morten Aron Larsen, 2013

Svinene har slået ring om Staden igen
De ku’ la’ mig gå, hvis de var min ven
For portene i byen de lugter af bedrag
Dybe sorte huller ligesom i en grav
Røgen den skal ligge grøn og broen dækkes til
Jeg må på en rejse - kom med mig, hvis du vil
Når jeg flyver ud af Sjællands brune dis
Og luftballonen stiger op på helt tilfældigvis

På Lolland, Lolland Falster
Lolland, Lolland Falster

Det grønne guld det vokser nede sydpå
Og alle og enhver ved, hvor let det er at få
Så Udkantsdanmark har min accept
For jeg ska’ ikk’ ha’ noget medicin på recept
Husene står tomme, og marker ligger brak
Nu lægger jeg kun sedler og siger, ‘mange tak’
Så flet dit polske hampesejl og se, hvor flot det står
Kompasset det er blevet væk, men tiden går og går

På Lolland, Lolland Falster
Lolland, Lolland Falster

Jeg kører blindt og strejfer vildt og stopper kun for grønt
Dugget bakspejl, ingen blink, så livet det er skønt
Jeg forsvinder helt i Vestegnen hen
Og ingen så, hvorfra jeg kom, for natten er min ven
Når jeg lukker posen op, ja, så er jeg kommet hjem
Døren den er lukket - står aldrig mer’ på klem
Så gik den dag i går, i morgen og hele ugen med
Jeg tænker lidt på Sydhavsøen, hvor der høstes fred

Det’ Lolland, Lolland Falster
Lolland, Lolland Falster
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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

• Du skal kunne fremvise en covid-19-test med et negativt testresultat,  
       som er foretaget inden for 72 timer eller et gyldigt coronapas.
• Kom i god tid
• Følg Sangskat-personalets anvisninger, når du ankommer.
• Stå med 2 meters afstand til de andre medsangere
• Syng fremad
• Host og nys i ærmet 
• Brug håndsprit
• Brug eventuelt mundbind eller visir
• 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.


