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Potpourri 
 
Alle mand er klar til afgang – javel, hr. kaptajn! 
Er der stemning for en slagsang – javel, hr. kaptajn! 
Der er lys i den røde lanterne 
og så stævner vi ud mod det fjerne. 
Har vi hele provianten – javel, hr. kaptajn! 
Fin i kanten, på med vanten – javel, hr. kaptajn! 
 
 
Hils fra mig derhjemme, 
hils min far og mor, 
hils de grønne bøge, 
hils den blanke fjord. 
Mine bedste tanker følger jer på vej, 
når I flyr mod hjemmet, hils det, hils fra mig. 
 
 
Om sorte Rudolf kan danse? 
Ja, det kan I tro, at han kan. 
Det lærte han hurtigt af Lola 
så snart han var kommet i land. 
Hun lærte ham tangoens fejltrin 
og han var en lærenem mand! 
Om sorte Rudolf kan danse? 
Ja det kan I tro, at han kan. 
 
 
Hør min sang, du klare aftenstjerne, 
du, som funkler hist på himlen blå, 
tag en hilsen med dig til det fjerne, 
hjem til den, jeg altid tænker på. 
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Silkeborgvalsen 
 
Midt i Danmarks hjerte, ligger der en by. 
Den har attraktioner, og et verdens ry! 
Tæt ved Himmelbjerget, og ved skov og vand. 
Møder du så byen, du ej glemme kan. 
 
Silkeborg, i regn og slud og blæst. 
Silkeborg, i solskin er du bedst. 
Silkeborg, du er vidunderlig. 
Skønnest er dog, din ildregattatid. 
 
Op ad Gudenåens, klare blanke vand. 
Havelamper lyser, ud mod os fra land. 
Bølgerne fra Hjejlen, ruller ind mod siv. 
Sommer aftenstemning, danner perspektiv. 
 
Silkeborg, i regn og slud og blæst. 
Silkeborg, i solskin er du bedst. 
Silkeborg, du er vidunderlig. 
Skønnest er dog, din ildregattatid. 
 
Hvorfor tage til Syden, med Tjæreborg og Spies. 
Når du her kan finde, verdens paradis. 
Kast din fiskesnøre, ud i åens vand. 
Her kan alle blive, rigtig fiskemand.  
 
Silkeborg, i regn og slud og blæst. 
Silkeborg, i solskin er du bedst. 
Silkeborg, du er vidunderlig. 
Skønnest er dog, din ildregattatid. 
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Potpourri  

Katinka, Katinka, luk vinduet op, 
nu vil jeg spendere en vise. 
Et forår har kærtegnet pigernes krop, 
og nu er du li' til at spise. 
Men først skal vi ha' os en sang eller to, 
og så skal Katinka og Søren til ro. 
Katinka, Katinka, luk vinduet op, 
og hør min harmonikavise. 
 
 
En sømand har sin enegang 
som fange på en ø. 
Lyt til en simpel ene sang 
imellem vind og sø. 
Det bruser fra den våde vej 
i nat og stjerne skær, 
min tanke går til dig til dig! 
Du er mig evig nær! 
 
 
Det er dig jeg kan li', 
gi' mig lov til at bli', 
Anne Mari! 
Jeg skal gå klokken ni, 
så er alting forbi, 
Anne Mari! 
Så længe vi sejler, jeg længes min ven, 
og når jeg er hjemme, du har mig igen. 
Du er mit sværmeri, 
det er dig jeg kan li', 
Anne Mari! 
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Potpourri (fortsat) 
 
Hos mor derhjemme i Kerteminde 
i hendes hjerte vil solen skinne, 
når jeg skal sidde igen hos hende, 
hun hejser flaget, når jeg kommer hjem. 
 
 
Dejlige, dejlige Silkeborg, 
du længslernes dragende mål! 
Jeg har hjemme her, i dit lygteskær, 
fyld et glas og tøm en skål, 
for dejlige, dejlige Silkeborg, 
som smilende ta' r dig i favn! 
Jeg drog ud engang, men kom hjem og sang – 
gamle Silkeborg min dejlige, dejlige, glade by 
Silkeborg. 
 
 
Solskin ombord, måneskin om natten! 
Flettede fingre i stjernedrys! 
Sømænd de holder af solskin ombord. 
 
 
Er du trist og har du sorg i sinde, 
så tag med mig ned til Silkeborg 
for det er det bedste sted på jorden, 
her jeg tror at verdens ende går. 
Der er skov og strand, 
der er havn og vand, 
der er fiskerpige, 
der er fiskermand. 
Er du trist og har du sorg i sinde, 
så tag med mig ned til Silkeborg 
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Potpourri (fortsat) 
 
En sømand elsker søen højt 
og bølgernes brus, 
han råber gennem bølgesprøjt 
og stormenes sus: 
Farvel, farvel, min kæreste ven, 
til jeg kommer hjem igen. 
Farvel, farvel, min kæreste ven, 
til jeg kommer hjem igen. 
 
 
Jeg kommer li' fra Svendborg av, 
go' dav, go' dav, go' dav. 
Der har vi ingen kissejav, 
go' dav, go' dav, go' dav. 
For hele natten er vor eg'n 
og  pi'en er fuld af sjov, 
så ses vi bag det lev'ne hegn, 
go' dav, go' dav, go' dav. 
 
 
Jeg har en ven – en rigtig sailor, 
der vil ta' kegler – i hver en havn. 
Det er en svend – der går på varmen, 
og midt på armen – der står mit navn. 
Så brav og ærlig – ja, han er herlig, 
når han mig kærlig – ta'r i sin favn. 
Jeg har en ven – en rigtig sailor, 
han vil ta' kegler – i hver en havn. 
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Dejlig er sommernatten 
 
Sommer og vinter og høst og vår, 
har hver sin egen charme, 
men som det dejligste for mig står 
den lyse juni nat. 
Livet er herlig, når dansen går, 
med dig i mine arme, 
det er den skønneste stund i år 
mit hjertes egen skat. 
Dejlig er sommernatten. 
Ungdommen holder a' den, 
stjernerne blinker så venlig ned, 
fuglene kvidrer om kærlighed, 
hør blot de lokkende toner 
oppe fra træernes kroner, 
hele gud Amors orkester ta'r fat 
i en sommernat. 
 
Husker du valsen, vi dansed' til 
i lyse ferienætter? 
Hvis du vil gøre mig glad, så spil 
den kendte melodi. 
Aner du mon, hvad jeg tænker på, 
det tror jeg nok, du gætter. 
Smilet gi'r lys til to øjne blå, 
så fyldt med skælmeri: 
Dejlig er sommernatten ..... 
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Der er lys i lygten 
 
Far er så streng, og han skælder på mor. 
Far drikker snaps og tjener ikke spor. 
Hver gang jeg ser, han har været på svir, 
gemmer jeg mig bag mor og si'r: 
Der er lys i lygten, lille mor! 
Uh bare jeg ku' hjælpe dig. 
Men det skal jeg nok, når jeg bli'r stor. 
Åh, glæd dig lille mor! 
 
Penge til lys får vi aldrig af far. 
Men udenfor vi gadelygten har. 
Tænk, den kan oplyse stuen omtrent, 
jeg er så glad når den bli'r tændt: 
Der er lys i lygten, lille mor! 
Åh, gudskelov - så bli'r her sjov! 
Kan de se, hvor fint og lyst vi bor? 
Åh, glæd dig lille mor! 
 
Når jeg bli'r gift, skal min mor bo hos mig. 
Så skal vi ha' en lampe hver for sig. 
Og når den skinner så klar som en sol, 
vækker jeg mor i hendes stol: 
Der er lys i lygten, lille mor! 
Nu læser jeg - lidt højt for dig 
A' den bog, du fik til jul i fjor. 
Åh, glæd dig lille mor! 
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Potpourri 
 
Nu går våren gennem Nyhavn 
fra Shanghai og til kahyt. 
Nu har solen gule unger 
i hver skimlet regnvejrs pyt. 
Alle havnens søde piger 
drikker forårs guden til. 
Vi har øl i stride strømme, 
vi har sang og banjospil. 
 
 
Vi sejler op ad åen. 
Vi sejler nedad igen. 
Det var vel nok en dejlig sang. 
Den må vi ha’ endnu engang. 
Og vi sejler op ad åen. 
Vi sejler nedad igen. 
Det var vel nok en dejlig sang. 
Den må vi ha’ endnu engang. 
 
 
Hvem skal nu betale? 
Hvem har råd til mer? 
Hvem har mange penge, penge? 
Jeg har ikke fler' 
Hvem skal nu betale? 
Hvem har råd til mer? 
Hvem har mange penge, penge? 
Jeg har ikke fler' 
 
 
Så skåler vi, så skåler vi! 
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Melodi: "Det er Hammer - Hammer fedt" 
 
Velkommen hver en gæst, nu skal her være fest 
og lidt dans og sang, måske lidt bægerklang, 
dejlig mad til maven, en lille en til ganen, 
ih, en herlig aften kan vi få. 
Det er hammer - hammer flot, hvor synger vi dog godt 
her i SMK, det må vi skåle på, 
gi' den hele armen, så vi holder varmen, 
ha' en herlig aften, og vi ses. 
 
Det er ikke særlig rart, med den høje fart, 
nu har de fået log, men er det også nok, 
mens skipper griner fjoget, og letter lidt på låget 
en kølvandsbølge vælter ind mod os. 
Det er hammer - hammer skidt, for Mågen kommer tit, 
hvor er nu min mad, den var da på et fad, 
på skødet er den havnet, min øl er også savnet 
ha' en herlig aften, og vi ses. 
 
Vi har et dejlig sted, ved bjerget som I ved 
her er fest og bål, og mange råber skål, 
her er alle glade, dog er vi lidt flade, 
når vi hen til morgenmessen går. 
Det er hammer - hammer fedt, nu har vi træk og slip 
mange tog en tørn, så væk er lugt og hørm, 
tiden er en anden, væk er lokumsspanden 
ha' en herlig aften, og vi ses. 
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SMK & Søerne 
 
Silkeborgsøernes blanke vand 
tiltrækker folk fra det ganske land. 
Hjejlen og Mågen, Papirfabrik, 
vort Himmelbjerg i bestik. 
Samlende midtpunkt vort klubhus er. 
Her har vi værksted og meget mer', 
her kan vi hygge og more os: 
Skipper og skipper boss. 
"Vi mødes i SMK, 
mødes til hverdag og fest." 
 
Plaskende hjuldamper Hjejlen ud. 
Nu og da høres den hæse tud. 
Riverboat byder på dejlig jazz, 
på klarinet, sax og bas. 
Lysfestens ildhavs-regatta- tid, 
er resultatet af meget flid. 
Bådene pynter vi til fest, 
som for en hædersgæst. 
 
Og når vi sejler på Remstrup Å, 
er der meget at kigge på: 
Huse og haver med blomsterflor, 
klubber for folket, der roer. 
Træernes løv over åens vand 
danner et ly for en frygtsom and. 
Søernes rørskov og bugt og vid 
fyldes med mågeskrig. 
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SMK & Søerne (fortsat) 
 

Søerne rummer et "Paradis", 
dejlige kroge i massevis. 
Her har vi "Grunde", som vi kan li'. 
Her kan vi nemt holde fri. 
Skovene lokker på travetur, 
alt mens vi nyder guds fri natur. 
Og når vi mødes i samlet trop, 
tændes i grillen op. 
 
Men når i hverdagen solens glød 
ude i vest maler himlen rød. 
Sivene vugger og aftnens fred 
stilleblidt sænker sig ned, 
da tager man fat i sin fiskestang 
sidder og nyder det natten lang. 
Det er vist lykke i fulde mål, 
Det med at fange ål. 
 
Fuglene giver nu fin koncert. 
Gratis entré: Vor natur er vært. 
Når solen stiger ved morgengry, 
bli'r man som genfødt og ny. 
Hvad var det hele foruden os?? 
Hvis ikke andre vil gi' os ros, 
bådklubben er vel så kulturel, 
at den kan klar' det selv. 

Johs. Herskind – Sommeren 1999 
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Jeg er Sigøjner 
 
Solen er borte, min dag er forbi 
skumringen øver sit trylleri, 
syng lille pige, om elskov og had 
syng om Spanien, det gør mig så glad. 
 
Jeg er sigøjner og hedt er mit blod 
nede i Spanien min vugge stod, 
der har jeg drømt under solgyldne træer 
drømt min elskede var mig så nær. 
 
Vi er et folk uden blivende sted 
os er der ingen der regner med 
dog er vi mennesker ligesom I 
vi er stolte, så glade og fri. 
 
Nu vil jeg drømme i flammernes skær 
drømme min elskede er mig nær, 
syng lille pige, for nu er vi to 
du skal synge os begge til ro. 
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En sømand har sin enegang 
 
En sømand har sin enegang som fange på en Ø. 
Lyt til en simpel ene sang i mellem vind og sø. 
Det bruser fra den våde vej, i nat og stjerne skær. 
Min tanke går til dig, til dig, du er mig evig nær. 
 
Hvor brænder aftenstjernen hed, vi går mod syd og sol. 
Og hjemmets stjernetegn går ned med nordens sunkne pol. 
Men frydefuld, med meget mod, og gerne går jeg ej. 
Thi min forhåbning efterlod jeg, samt min ro hos dig. 
 
Mig vinker mangen yppig kyst og mangen munter havn. 
Et anker griber i mit bryst det venneløse savn. 
Thi hvad er himlen altid blå, javist balsamisk vejr. 
Og Paradis med palmer på, når ikke du er nær. 
 
Så sejler man i solens glød og lummer tropevind. 
Men kuldens rose blomstrer sød, min pige, på din kind. 
Og kokospalmen slipper frugt, som slår en mand ihjel. 
Fordøm den hele hule flugt, min svale ven, lev vel. 
 
Ve alle haves vandringsmand, urolig er hans færd. 
Som tåge, vind og skum på vand, og strøm og skjulte skær. 
Men bærer det mod havets bund, så mangens sømands kår, 
når søen gurgler i min mund, til dig min tanke går. 
 
Men når den gule løvetand ved Sjællands grøfter gror. 
Og fra det lave grønne land, man hører frøers kor. 
Når pinseløvet bryder frem på danske svale træer, 
og alle fugle vender hjem, du er mig atter nær. 
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Åh disse minder   
 
Kan du huske på valsen 
uden krav'tøj om halsen, 
med stok og med randselen på. 
Aldrig mangled' humøret, 
var vejen end pløret, 
og støvlerne mangled' en tå. 
Vi for rundt i rig'rne, 
vi sang og krammed' pi'r'ne, 
tit tog vi vel også en tår. 
Vi har været mange steder, 
vi har haft mange glæder, 
vi har følt hele verden som vor. 
//: Åh, disse minder, fra du var en farende svend. 
Åh, disse minder, den tid kommer aldrig igen. 
Åh, disse minder,det er dem, der gi'r livet kulør, 
i hulen vi svendene finder - med det gode, det gamle humør. :// 
 

 
Vi sejler op ad åen 
 
Vi sejler op ad åen. 
Vi sejler nedad igen. 
Det var vel nok en dejlig sang. 
Den må vi ha' endnu engang. 
Og vi sejler op ad åen. 
Vi sejler nedad igen. 
Det var vel nok en dejlig sang. 
Den må vi ha' endnu engang. 
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På 40 grader vestlig længde 
 
Fra Halifax til Spanien  
med briggen Stewedor, 
vi sejlede med saltet torsk 
og otte mand om bord. 
"Vi var tilsammen alle vi 
et lystigt broderkor. 
På fyrre grader vestlig længde 
femogfyrre nord." 
 
Så fik vi en orkan fra vest 
en ren cyklon, jeg tror, 
og stormen rev vor gamle  
skøre skipper overbord. 
"Vi hev ham op, vi vred hans skæg 
endskønt han banded' og svor. 
På fyrre grader vestlig længde 
femogfyrre nord." 
 
Se gutter, når jeg dør engang 
så kast mig over bord, 
imens I står ved rælingen, 
I snøfter lidt og glor. 
"Så vinker jeg adjø og går 
på Stewedor ombord. 
På fyrre grader vestlig længde 
femogfyrre nord." 
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Bjørnen vågner 
 
Når den slumrende bjørn i sit hi 
vågner op efter langvarig dvale 
og går ned i de grønnende dale 
er den russiske vinter forbi. 
 
Den er slunken og finder et sted, 
hvor bien har efterladt honning, 
men den savner en plyspelset dronning 
til at dele sin livsglæde med. 
 
Ved en flod hvor den sorte stork står 
og forellerne springer så sprælske 
ser han hende han drømte at elske 
dukke frem fra den russiske vår. 
 
Det er solskin og forår igen 
efter vinterens hvasse strabadsfrost 
vær velkommen du signede Glasnost 
og vel mødt, du,  min elskede ven. 
 
Tra, la, la (nynnes meget stille) 
 
Selv om hunbjørnen først er lidt sky, 
si'r hun ja til sin kærlige mage 
de går - uden at se sig tilbage 
mod en sommer, forjættende ny. 
 
Tra, la, la, 
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Imellem Esbjerg og Fanø 
 
Der var en skipper og han hed Las,  ja 
og han hed Las, ja og han hed Las. 
Han sejled' rund i en smadderkas' ja 
imellem Esbjerg og Fanø. 
Og stormen sused' og gjor' halløj, 
og bølgen stod som en kæmpehøj, 
og det var sandelig ingen spøg 
imellem Esbjerg og Fanø. 
 
En dag da Las var stødt fra land, ja 
var stødt fra land, ja var stødt fra land, 
han havde glemt at få proviant, ja 
imellem Esbjerg og Fanø. 
Og stormen sused' og gjor' halløj, 
og bølgen stod som en kæmpehøj, 
og det var sandelig ingen spøg 
imellem Esbjerg og Fanø. 
 
Og Las han leved' af bakskuld kuns, ja 
af bakskuld kuns, ja af bakskuld kuns. 
Han skylled' ned med en kaffepunch, ja 
imellem Esbjerg og Fanø. 
Og stormen sused' og gjor' halløj, 
og bølgen stod som en kæmpehøj, 
og det var sandelig ingen spøg 
imellem Esbjerg og Fanø. 
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Sangen om Gudenåen 
 
Melodi: Oppe på bjerget ... 
 
Her i vor by ved åens bred 
ejer vi jordens bedste sted, 
 alt hvad vort hjerte ønske må 
ligger ved Gudenå. 
"Oppe på bjerget ses vi igen, 
der kan man altid møde en ven. 
Hygge med bål og fællessang 
snakker om livets gang." 
 
Her har vi eng med blomsterflor, 
fugle som tæt i krattet bor 
synger hver dag i morgengry 
over vor lille by. 
"Oppe på bjerget ..... 
 
Sommerens pensel her har lagt 
ødslet en broget farvepragt, 
marker omkring os frodig står 
gyldnes når høst vi når. 
"Oppe på bjerget ..... 
 
Vinter med sne og frosten klar 
skoven er dyster, marken bar 
da er der ro og stille her 
i nattens stjerneskær. 
"Oppe på bjerget ..... 
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Sangen om Gudenåen (fortsat) 
 
 
Friskhed vi får fra skov mod vest 
ja den er skøn i sol og blæst, 
ungerne her sig tumle kan 
i vigens lune vand. 
"Oppe på bjerget ..... 
 
Her går vor hverdag dag for dag, 
her mødes vi i festligt lag, 
disse værdier – store , små 
ønsker vi må bestå. 
"Oppe på bjerget ..... 
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Du lille svale 
 
Du lille svale du som forår bringer 
hjem til vort kære gamle danevang, 
sig mig hvor vil du hvile dine vinger, 
og hvem vil du forlyste med din sang. 
 
Husker du da roserne vi plukked', 
fiskerbåden styrer ind mod land, 
og fuglen til sin lille rede iler, 
og nattergalen sine triller slår. 
 
Mange år og mange flere dage 
mine tanker er endnu hos dig, 
kunne jeg blot drømme mig tilbage 
til dig min ven, så var jeg lykkelig. 
 
Hvorfor bad du om mit unge hjerte, 
hvorfor bad du om at elske mig, 
hvorfor voldte du mig al den smerte, 
og hvorfor var du utro imod mig? 
 
Jeg er forladt og ene må jeg vandre, 
hvorhen min tunge skæbne fører mig, 
vi skilles ad i håbet for hverandre, 
og kun en tanke vil jeg ofre dig. 
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Vinden er så føjelig 
 
Tekst: Holger Drachmann, 1877 
Melodi: Sophus Andersen  
 
Vinden er så føjelig, 
og båden den er klar, 
verden så fornøjelig, 
når blot man ret den ta'r. 
Blot du ej ta'r briller på 
og særlig ej de mørkegrå, 
men ser med solens øjne, 
så smiler søen himmelblå, 
og du kan næsten ej forstå, 
at klitterne kan være så nøgne. 
 
Søen gør så sære sving, 
er sorgløs og kåd, 
den slår i stykker mange ting, 
men dertil har den råd. 
Søen er en jungmand kæk, 
han hiver al sin hyre væk, 
han har ej lært at spare. 
Hans liv er op og ned i træk, 
hvorfor da stuve under dæk, 
hvad der dog ej evindelig kan vare? 
 
Hop da sorgløs, gode båd, 
ad søvejen hen. 
Bliver næsen også våd, 
den tørres nok igen. 
Bølgen krummer nu sin krop 
og løfter på sin skulder op 
den sol, som lå begravet. 
Vi sætter stagen i sin strop 
og hejser sejlet højt i top, 



Sanghæftet redigeret og udgivet i november 2011. 


