Sanghæfte
- Syng for sommeren

Danmark synger for sommeren
Sang i stuerne er populært, det er dejligt! Nu kommer sommeren, og det er også dejligt!
Så her er en oplagt mulighed for at slå to gode ting sammen.
Tag sangen med ud i de nære fællesskaber, stem i og mærk hverdagspoesien og de
gode melodiers kraft.

Midsommervisen
”Vi elsker vort land”
Tekst: Holger Drachmann
Melodi: P. E. Lange-Müller / M. Hardinger

God fornøjelse!

1. Vi elsker vort land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,
når om våren hver fugl,
over mark, under strand,
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
//: men den skønneste krans,
bli’r dog din sankte Hans!
den er bunden af sommerens hjerter så varme så
glade. ://

...FOR SOMMEREN

På grund af smitterisiko anbefaler Sundhedsstyrelsen 2 meters afstand, når vi synger
sammen.
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2. Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand
giver rigeligst gave til flittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler:
//: da går ungdom til dans
på dit bud, sankte Hans!
ret som føllet og lammet, der frit over engen sig
tumler. ://
3. Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
over mark, under strand,
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde:
hver by har sin heks og hver sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde;
//: vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r
tvivlende kolde! ://
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Danmark nu
blunder den lyse nat
Tekst: Thøger Larsen

Lyse Nætter
Tekst: Alberte Winding
Melodi: Aske Bentzon

Melodi: Oluf Ring

1. 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.

4. 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.

2. 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.

5. 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.

3. 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.

6. 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.

1. Nu kommer fuglene igen,
og lyset vælter pluds’lig ind.
Det kommer gennem alle sprækker,
lyse nætter er tilbag’.
Alt, hvad der rørte sig, blev gemt,
da du var rejst, var det så nemt.
Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig,
at pynte sig for dig.
Du er tilbag’, du er hos mig.
Du er tilbag’ med varme dag’,
du er hos mig.
2. Nu kommer lydene igen,
og verden vælter pluds’lig ind
med parasoller og sandaler,
bølger maler alt i sand.
Jeg havde huset fuld af vind
og nye frugter fløjet ind.
Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig,
at pynte sig for dig.
Du er tilbag’, du er hos mig.
Du er tilbag’ med varme dag’,
du er hos mig.
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Hekse-mutter

Især for børn

Hør den lille stær

Tekst: Alex Garff

Tekst: Harald Bergstedt

Melodi: Ukendt

Melodi: Poul Schierbeck

Især for børn

1. Hekse-mutter lod en tudse
riste som en ren ka-rud-se.
Rimme-rum, rimme-rum,
røg i ringe, uhm, uhm, uhm!

1. Hør den lille stær, den er åh, så fornøjet.
Morgenklokken ringer, og marken står i damp.
Nylig er den vågnet, men altid i tøjet,
aldrig skal den sæbes og vaskes med en svamp.

2. Ture-lure lo af lykke,
for hun fik et rumpe-stykke.
Rimme-rum, rimme-rum,
røg i ringe, uhm, uhm, uhm!

2. Den har hverken hat eller sløjfer og kjole,
ingen fine støvler, den først skal pudse a’.
Den har ingen lektier, skal aldrig i skole,
den kan gå og fløjte den hele lange dag.

3. Trolle-rolle græd af harme,
han fik kun de rådne tarme.
Rimme-rum, rimme-rum,
røg i ringe, uhm, uhm, uhm!

3. Og når den bli’r sulten, deroppe på kassen,
finder den en orm, den kender, hvor de er.
Den skal ikke først ha’ den kogt over gassen,
den kan få den ned, li’så levende den er.

4. Tokke-nokke kom for silde,
han fik lampe-røg ved gilde.
Rimme-rum, rimme-rum,
røg i ringe, uhm, uhm, uhm!

4. Og når den vil rejse, den venter ikke længe.
Vips, er den af sted og ta’r på eventyr!
Den har hverken kufffert, billet eller penge,
den har bare vinger, den er en lystig fyr.
5. Åh, den flyver højt, flyver højt under skyen,
den må passe på, den ikke falder ned.
Den er fløjet langt bort et sted ned i byen,
den har nok en ven dér, som ingen, ingen ved.
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Danmark Synger er et initiativ fra Sangens Hus.
Sangens Hus arbejder med dagplejer, vuggestuer, børnehaver, skoler, familier, de der er
nye i Danmark, og de som har levet allerlængst. Vi arbejder med sang som kunst og sang
som hverdagspoesi.
Sangens Hus tager samfundsansvar gennem sang, og vi tror på, at glade stemmer, åbne
fællesskaber og stærk sangfaglighed giver varige forandringer.
Læs mere på www.sangenshus.dk.

Sangens Hus

Alle har en stemme

