
Alle sømænd er glade for piger 

C 
Alle sømænd er glade for piger 

G7 
Men min skat, du kan stole på mig 

For det er fuldstændig sandt, hvad jeg siger 
C 

At mit hjerte kun banker for dig 

	

F 	Fm  
Og lidt for Susanne 

C 
Birgitte og Hanne 

G 
Og Tove og Anne 

	

C 	C7 
Og Lissi og Kiz 

F 	Fm  
For uden Agnete 

C 	A7 
Elisa og Grethe 

	

Dm7 	G7 
Og Anne-Merete 

C 
Og Molly og Lis 

Alle sømænd, vi tager ud i det fjerne 
Du skal vide om natten når jeg 
Står ved roret og ser på en stjerne 
At jeg altid har tanken hos dig  

Ref.:  Eller lidt hos Susanne..... 

Alle sømænd er flot tatoveret 
Du skal se når jeg kommer i havn 
At på min arm er jeg smukt dekoreret 
Med et hjerte og der står dit navn  

	

Ref.: 	Ved siden af Susannes 	 



At samles skilles ad 

F 	C F 
At samles - skilles ad, 

F 	C 
velkommen og farvel 

F 	C 
at blive kendt og glemt, 

C7 
se, det er livets spil 

F 
11: At nyde vennelag  

Bb 	G7 C 
og savne det igen 

Dm F  Bb Gm  
og fremad finde sig på ny 

F C F 
en trofast ven.: I I 

Det er nu engang så, 
jeg rejse skal min ven- 
til fjerne lande og 
til fremmed selskab hen, 
li: men glem dog ej så snart, 
hvor du har været glad, 
Da du blandt muntre venner 
her i aften sad.: I I 

Løft glasset, venner da, 
til munden på en gang. 
Lad høres lyden af 
vor muntre fællessang 
11: I gravens mørke jeg 
Langt hel're være vil, 
end leve her på jorden 
Hvis ej venskab var til 



Blæsten går frisk 

C 	 F 	C 
Blæsten går frisk over Limfjordens vande, 
F 	C G 
Rusker dem op til vågen flugt, 
C 	 F 	C 
Jager dem mellem de favnede strande,  
Am 	Em D 	G 
Fylder med toner hver en bugt. 

F 	C 	F 	C 
Og sømanden synger bag sit rat  

Am 	F 	G C 
På krydstogt fra Nordsø til Kattegat. 

Dagen står høj over Limfjordens vande, 
Beredning og sund og krinklet vig! 
Sallingland, Thyland og andre lande 
Hilser hverandre med mågeskrig. 
Og bonden går på sin egen 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 
Vikinge drømmenes hvide ild. 
Og ungdommen føler fjordens magt, 
Og 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. 



Den er fin med kompasset. 

G 
Den er fin med kompasset! 

C 
Slå rommen i glasset 

D 	 G 
og stik mig lidt kandis all right på en  spoon!  

G 
Skønt få er vi nok til 

C 
at ta' os en grog til. 

D 	 G 
Og Rosvald og "Rosa" er  bound  for  Rangoon.  

G 
Tra-la-la-la-la-la! 

C 
Tra-la-la-la-lala! 

D 	 G 
Tra -la -la-la -la -la-la -la -la -la -la -la! 
Skønt få er vi nok til 
at ta' os en grog til. 
Og Rosvald og "Rosa" er  bound  for  Rangoon.  

Vi letter med solen! 
Fra linje til Polen 
er sømandens pige parat og fidel... 
Men jeg kendte en pige 
i Tjingatjuks rige, 
hvis elskov - Guds dros! - var som krudt og kanel. 
Trala-la-la-la-la ... 

Hun var slank som en lilje, 
men sort som vanilje. 
Og pigens familje var sort som hun sel' . 
Men alt har en ende, 
og slanger har tvende: 
Hun snød mig til slut med den torsk til  O'Neill.  
Trala-la-la-la-la ... 

Dog, rører det den, som 
har fundet en nænsom 
og blåøjet pige nordvest for Skælskør? 
Slå rommen i glasset! 
for hun er kompasset, 
der leder os hjem over skumslagne søer. 
Trala-la-la-la-la ... 



Den sømand han må lide 

C 
Den sømand, han må lide 
G7 
langt mere ondt end godt, godt, godt, 

C 
den sømand, han må lide 

G7 	C 
langt mere ondt end godt. 

F 
Beskøjterne han tærer, 

de glider ned så småt, 
G G7 	C 

- hej, komfaldera, hurra! 
G7 	C 

de glider ned så småt. 

Men kommer han til syden, 
han drikker vin med mer, mer, mer, 
men kommer han til syden, 
han drikker vin med mer, 
og spiser af de frugter, 
som bonden aldrig ser, 
- hej, komfaldera, hurra! - 
som bonden aldrig ser. 

Men hører han derude, 
hans moder lider ondt, ondt ondt, 
men hører han derude, 
hans moder lider ondt, 
da letter han sit anker 
og drejer skuden rundt, 
- hej, komfaldera, hurra! - 
og drejer skuden rundt. 

Og med det samme letter 
han på sin blanke hat, hat, hat, 
og med det samme letter 
han på sin blanke hat, 
og siger hver skøn jomfru 
så mangen en god nat, 
-hej komfaldera, hurra- 
så mangen en godnat 



En sømand elsker havet blå 

C 
En sømand elsker havets blå 

F 	C 
Og bølgernes brus. 

Han svinger sig i mast og rå, 
F 	C 

Trods stormenes sus 
F 	C 	G 	C 

://: Farvel, farvel, mine elskede ven, 
G 	C 

Vi mødes vel snart igen.://: 

Hans pige hvisker ømt hans navn 
til bølgernes brus. 
Kom snart tilbage i min favn 
til hjem og til hus.  
Ref.:  Farvel, farvel ... 

Så kysser han sin piges Mund 
til bølgernes brus. 
Åh, bed for mig i farens stund 
og stormenes sus.  
Ref.:  Farvel, farvel ... 

Hver dag hun går til stranden hen, 
til bølgernes brus 
og drømmer om synd hjerteven 
og stormenes sus.  
Ref.:  Farvel, farvel ... 
Når vinden tuder vildt og vredt 
til bølgernes brus. 
Han synger, for hans skib går ned 
I stormenes sus:  
Ref.:  Farvel, farvel ... 



En sømand har sin enegang 

C 	 Am  
En sømand har sin enegang 

G 	 C 
som fange på en ø.  

Am  
Lyt til en simpel enesang, 

G 	 C 
imellem vind og sø! 

G 
Det bruser fra den våde vej, 

C 
i nat og, stjerneskær.  

Am  
Min tanke går til dig, til dig 

G 	C 
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, 

0 
og gerne går jeg ej. 
Thi min forhåbning efterlod 
jeg samt min ro hos dig! 

Mig vinker mangen yppig kyst 
og mangen munter havn. 
Det 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 men 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 svaleven, 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 mangen sømands kår, 
når søen gurgler i min mund, 
til dig min tanke går! 



Fra Engeland til Skotland 

D 
Fra Engeland til Skotland, 

Em 
Der sejlede en brig, 

A 
Med læk i begge ender 

D 	 A 
Og med rådden mast og rig, 

D 
Og helledusseda, 

G 	Em 
Vi kommer langvejs fra, 

A 
Hurra for skippers kone, 

D A D 
Når vi ser Amerika. 

Vi havde ingen anker 
Og heller ingen rat, 
Vi sejled efter bølgerne 
Og skippers gamle hat, 
Og helledusseda, 
Vi kommer langvejs fra, 
Hurra for skippers kone, 
Når vi ser Amerika. 

Lanternerne i stavnen 
Vi aldrig hængte ud, 
Vi klared os med lygten 
På kaptajnens røde tud, 
Og helledusseda, 
Vi kommer langvejs fra, 
Hurra for skippers kone, 
Når vi ser Amerika. 

Hver morgen og hver aften 
Så fik vi mælkegrød, 
Men det var den slags mælk, 
Som udi Nordsøen der flød, 
Og helledusseda, 
Vi kommer langvejs fra, 
Hurra for skippers kone, 
Når vi ser Amerika. 

Kahytten, som vi boede i, 
Det var et brændeskur, 
Kompasset det var skiven 
Af et gammelt kukkeur, 
Og helledusseda, 
Vi kommer langvejs fra, 
Hurra for skippers kone, 
Når vi ser Amerika. 



Fra  Halifax  til Spanien 

c 	 G 
Fra  Halifax  til Spanien med briggen Stewedor, 

c 
Vi sejlede med saltet torsk og otte mand om bord. 

F 	 c 
://: Vi var tilsammen alle vi et lystigt broderkor. 

F 	c 	 G 	c 
På fyrre grader vestlig længde femogfyrre nord.://: 

Så fik vi en orkan fra vest, en ren cyklon, jeg tror, 
Og stormen rev vor skøre gamle skipper over bord. 
Vi hev ham op, vi vred hans skæg, endskønt han  banded'  og svor. 
På fyrre grader vestlig længde femogfyrre nord. 

Og stormen slog vort skib en læk, rev riggen over bord, 
Da drak vi skudens sidste skål, og sagde disse ord: 
Farvel, lev vel, vi sætter os i jollen ned og ror. 
På fyrre grader vestlig længde femogfyrre nord. 

Med skuden fuld af saltet torsk sank gamle Stewedor. 
Orkanen blæste en koral og sletted' ud hvert spor. 
Vi mindes skal den sidste grog, den rev som lud og klor. 
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 om bord. 
På fyrre grader vestlig længde femogfyrre nord. 



Hvalen Hvalborg 

D 
Her er hvalen Hvalborg 
Em 
Stoppet ud med vat 
G A 	D 
Og avispapir og sprit 

Den blev født i Irmnitz 
Em 

en kold decembernat 
G 	A 	D 
Lidt nordøst fra Kransvesit 

Hm 	F#m 
Du red på mangen bølge 
G 	D 
ænsed' ikke stormen 

Hm 	F#m 
Med delfiner i dit følge 

G 	A 
Som fulgte dig på vej 

D 	Em 
Nå men alting har en ende 

F#m 	G 
Og en regnorm den har to 

A 	D 
Hvalborg ... havets tournedos 

Du fulgte Golfens vande 
Sportsmand som du var 
Altid fuld af godt humør 
Nord om Doggerbanke 
Kursen den var klar 
Stolt du runded' Helsingør 
Og jeg fodred' dig med skidtfisk 
Og kiks jeg ha'de i lommen  
Ka'  du huske da du bøvsede 
Og flyvebåden sank 
Nå men alting har en ende 
En spoleorm har to 
Hvalborg ... havets Dario Fo 

Jeg har betalt en daler 
For at se på dig 
Sådan mødes vi igen 
Men du den dødeste af hvaler 
Så jeg må gå min vej 
Stille si'r jeg: hej med dig 
Visselul du gæve kæmpe 
Jeg vil huske til jeg segner 
Når du lå ved Langelinie 
Den store oceanliner 
Nå men alting har en ende 
En hvalfisk har kun en 
0h  men Hvalborg ... sikken en 



I am sailing 

D 	Hm  
I am sailing, I am sailing. 

G 	 D 
home again, 'cross the sea. 

E 	Hm  
I am sailing stormy waters 

Em 	D A7 
To be near you, to be free 

I am flying, I am flying 
Like a bird 'cross the sky 
I am flying, passing high clouds 
To be with you, to be free 

Can you hear me, can you hear me 
through the dark night far away 
I am dying, forever trying 
To be with you, who can say 

We are sailing, we are sailing 
Home again 'cross the sea 
We are sailing stormy waters 
To be near you, to be free 



I en lille både der gynger 

G C 	G C 	G 
I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger 
C 	G 	 D 
synger om de ting, der gi'r livet værdi 

C 	G 	 C 	G 
jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet 
C 	 G 	 D 
jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri 

G 	C 	 G 	 C 
Der er forår i min mave, jeg ved hvad jeg vil lave 
G 	Em 	 D 
ud og finde fred, fri for nogen der glor 
C 	G 	 C 	G 
drive rundt ude på fjorden, med begge ben på jorden 
C 	G 	 D 
jeg er godt tilfreds med en pilsner i snor  

Ref.:  I en lille båd der gynger... 

Prøv og mærk hvor luften sitrer, se på vandet hvor det glitrer 
jeg har masser af tid og slet ingen ur 
her er duft af tang og tjære, det er lige til at bære 
tørrer en fisk på en rist fra et gammelt komfur  

Ref.:  I en lille båd der gynger.... 



Imellem Esbjerg og Fanø 

F 	 C7 
Der var en skipper og han hed Las' , ja 

F 
og han hed Las, ja og han hed Las' . 

C7 
Han sejled' rundt i en smadderkis' ja 

F 
imellem Esbjerg og Fanø. 

F7 	Bb7 
Og stormen sused' og gjor' halløj, 

C7 	 F 
og bølgen stod som en kæmpehøj, 

Dm 	Gm  
og det var sandelig ingen spøg 

C7 	F 
imellem Esbjerg og Fanø. 

En dag da Las' havde stødt fra land, ja 
havde stødt fra land, ja havde stødt fra land. 
han havde glemt at få proviant, ja 
imellem Esbjerg og Fanø. 
Og stormen sused' ... 

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 Las' han sejled' i dage tre, ja 
i dage tre, ja i dage tre. 
Men han fik aldrig mer' land at se, ja 
imellem Esbjerg og Fanø. 
Og stormen sused' ... 

Og hver en skipper, der går til bunds, ja 
der går til bunds, ja der går til bunds. 
Ham hilser Las' med en kaffepunch, ja 
imellem Esbjerg og Fanø. 
Og stormen sused' ... 



Jeg havde engang en båd 

D 
Jeg havde engang en båd, 

en sejler med ruf og køl, 
A 

men det er så længe siden, så længe siden. 
D 	 G  Gm  
Sig mig så du, hvor er den nu? 
D 	 A 	D 
Jeg gad nok vide, hvor er den nu. 

Jeg drømte engang en drøm, 
jeg tro' de, at den var sand, 
så vågned' jeg af min søvn, og drømmen forsvandt. 
Sig mig så, du, hvor er den nu? 
Jeg gad nok vide, hvor er den nu. 

Der var engang en soldat, 
han kyssed' sin mor farvel, 
han sa' til sin pige: "Du, jeg kommer igen!" 
Sig mig så du, hvor er han nu? 
Jeg gad nok vide, hvor er han nu. 

Der var engang en by, 
i parkerne leged' børn, 
så slap man en bombe løs, og byen forsvandt. 
Sig mig så du, hvor er den nu? 
Jeg gad nok vide, hvor er den nu. 

Jeg havde engang en båd, 
jeg drømte engang en drøm, 
men det er så længe siden, så længe siden. 
Sig mig så du, hvor er den nu? 
Jeg gad nok vide, hvor er den nu. 



Katinka, Katinka 

G 	C 	G 
Katinka, Katinka, luk vinduet op, 

D 	 G 
nu vil jeg spendere en vise. 

C 	G 
Et forår har kærtegnet pigernes krop, 

D 	 G 
og nu er du li' til at spise. 

C 	 G 
Men først skal vi ha' os en sang eller to, 
A 	 D 
og så skal Katinka og Søren til ro. 

G C 	G 
Katinka, Katinka, luk vinduet op 

D 	 G 
og hør min harmonikavise. 

Jeg mindes den aften jeg mødte dig først, 
jeg sad i  "Cap  Horn" med en bajer. 
Jeg var s'gu så glad for mig sel' og min tørst 
og Brøndums de små akkelejer. 
Men så kom du ind med et kedeligt drys, 
og han fik en skalle og du fik et kys. 
Og så, ja og så ble' du et med min tørst 
og noled' min eneste bajer. 

Men skidt med en bajer, blot pigen er glad, 
for janterne, de skal jo trille. 
Og hver gang vi savner lidt flydende mad, 
har jeg mit talent for at spille. 
Så gi'r jeg en sang i en gjaldende gård, 
mens slanter og sølvtøj i stenbroen slår. 
Så sla'r vi til Søren, til Søren bli'r flad, 
Ja, så ska' vi sør'me ha' gilde. 

En vinter sled sålen af strømper og sko, 
men foråret lapper det hele. 
Lad tæerne toppes og træerne gro, 
med dig vil min rigdom jeg dele. 
Nu genlyder Nyhavn af sang og af spil, 
jeg presser citronen, så tit du det vil. 
Jeg ved, du er varm, og jeg tror, du er tro, 
og så' er det en smal sag at dele. 

Katinka, Katinka, smæk vinduet i, 
og spar dine små bommelommer. 
Gør stuen lidt pæn, mens jeg tæller til ti, 
og ærbart ad gangdøren kommer. 
Du gi'r mig din seng og jeg gi'r dig min sang, 
så fejrer vi foråret endnu en gang. 
Katinka, Katinka, luk øjnene i, 
for nu er det Søren der kommer. 



Lev dit liv mens du har det 

E 	H7 	E 
Lev dit liv mens du har det 
A 	 E 
Lev det i stilhed og storm 

H7 	 E C#m 
Se, fuglene letter mod vinden. 

E 	H7 	E 
I modvind ta'r livet sin form 

Forlæns lever vi livet 
Baglæns forstår vi en gang 
Det som vil snære og tynge 
Det løsner sig ofte i sang  

Ref.:  Lev dit liv mens du har det 

Sange om sandfyldte strande 
Sange om vidder og luft 
Sange om blånende bølger 
Og sange om havsaltet duft  

Ref.:  Lev dit liv mens du har det 

Sange om alt det der farver 
Et havliv i landet med blæst 
Former det liv, som bli'r hærdet 
I vinden fra hjørnet i vest  

Ref.:  Lev dit liv mens du har det 

Havlivet har sine drømme 
De næres af saltluft og vand 
De strækker sig mod horisonten 
Og rækker mod kimningens land  

Ref.:  Lev dit liv mens du har det 



Michael row the boat ashore 

D 	 G D 
Michael row the boat ashore, hallelujah 

F#m 	Em 	D A D 
Michael row the boat ashore, hallelujah 

D 	 G D 
Sister help to trim the sail, hallelujah 

F#m 	Em 	D A D 
Sister help to trim the sail, hallelujah 

The river is deep and the river is wide, hallelujah 
Green pastures on the other side, hallelujah 

Michael row the boat ashore, hallelujah 
Michael row the boat ashore, hallelujah 
Sister help to trim the sail, hallelujah 
Sister help to trim the sail, hallelujah 

Jordan's river is chilly and cold, hallelujah 
Chills the body but not the soul, hallelujah 

Michael row the boat ashore, hallelujah 
Michael row the boat ashore, hallelujah 
Sister help to trim the sail, hallelujah 
Sister help to trim the sail, hallelujah 

The river is deep and the river is wide, hallelujah 
Milk and honey on the other side, hallelujah 

Michael row the boat ashore, hallelujah 
Michael row the boat ashore, hallelujah 
Sister help to trim the sail, hallelujah 
Sister help to trim the sail, hallelujah 



Min Amanda var fra Kerteminde 

D 
Min Amanda var fra Kerteminde, 

A 	 D 
og hun kom til København i fjor, 

sikke hendes øjne kunne skinne, 
A 	 D 

hendes tænder var som perlemor. 
G 	 D 

Hun var slank og rank, og jeg vil anta', 
E 	 A 

cirka tyve tommer i figur. 
D 

Og jeg gik på livet med Amanda, 
A 	 D 

hver engang hun havde udgangstur, 

ja, jeg gik på livet med Amanda, 
A 	 D 

hver engang hun havde udgangstur. 

Skæbnen kommer, når man mindst den venter, 
hør nu bare, hvad der mig er hændt: 
Sidste søndag traf vi en bekendter, 
og Amanda sa' han var student. 
Med et smil tog han sin hat galant a', 
og Amanda smilede igen. 
Og så præsenterede Amanda 
mig studenten som en barndomsven, 
ja, så præsenterede Amanda 
mig studenten som en barndomsven. 

Og vi fulgtes ad til Esplanaden, 
det var lummervarmt den formidda', 
og ved pavillonen spurgte raden, 
om vi sku' et lille bæger ta'. 
Og da just der var en tom veranda, 
og som sagt det var et dejligt vejr, 
blev vi herrer enig med Amanda 
om at ta' den lille genstand der, 
blev vi herrer enig med Amanda 
om at ta' den lille genstand der. 

Efterhånden fik vi noget at drikke, 
jeg kan ikke huske, hvad vi fik, 
men jeg husker nok, at jeg fik hikke, 
og gik udenfor et øjeblik. 
Men da jeg kom ind igen, jeg fandt a', 
der var ganske tomt ved vores bord! 
Der var ikke skygge af Amanda 
af studenten heller ikke spor, 
der var ikke skygge af Amanda 
af studenten heller ikke spor. 



Nu går våren gennem Nyhavn 

H7 A E 	A 	E 	H7 	E 
Nu går våren gennem Nyhavn fra Changhai og til kahyt 
H7 A E 	A 	E 	H7 	E 
Nu har solen gule unger i hver skimlet regnvejrs pyt 

G#m 	 C#m E H7 
Alle havnens søde piger drikker forårsguden til 

E A E 	A H7 E 
Vi har øl i stride strømme vi har sang og banjospil 

Se en fugl har bygget rede her ved Sørens brede bryst 
Blot en lille lommelærke men hvor kvidrer den med lyst 
Sæt dig her ved Sørens side hvis du ikke har kredit 
Køb du kuns din flade kaffe jeg skal fylde den med sprit 

Hvad er vinterens golde glæder imod vårens kåde leg 
Jeg vil elske hundred piger jeg skal gemme en 
Men når beverdingen lukker og de glider to og to 
Går jeg ad en hønsestige til Katinkas kyske bo 

Hun kan ordne Søren Bramfri uden vals og store ord 
Hun kan glatte pandens rynker hun kan tømme lommens foer 
Og hver gang jeg slår på tæven kan hun tæmme min fysik 
Med et lille tjat på kinden og en ekstra gikkernik 

Kom min søde nyhavnspige lad mig elske dig i nat 
Se en simpel hønsestige har til himlens dør jeg sat 
Jeg kan sprænge alle skranker jeg kan bryde alle bånd 
Men i aften biir' jeg stille, blot du  tar'  min store hånd. 



Pas på den knaldrøde gummibåd 

C 
	

G 
Pas på den knaldrøde gummibåd 

C 
For det en gummibåd der noget for sig 

C 
	

G 
Pas på den knaldrøde gummibåd 

C 	G 
For det en gummibåd kun for ham og mig 

C 
Modig og stolt som Kristoffer Columbus 
G 
Styrer Hans Peter sin båd 

Og fra hans plads i den nymodens skumbus 
C 
Lyder der følgende råd: 

F 	 C 
"Lad vær med at kysse Kaptajnen 

G 	 C 
Om så det er aldrig så sundt" 

D 
Og gør man det alligevel 

G 
Så vender båden rundt  

Ref.:  Pas på den knaldrøde gummibåd 
For det en gummibåd der noget for sig 
Pas på den knald røde gummibåd 
For det en gummibåd kun for ham og mig 

F 	 C 
Den har hverken sejl eller motor ombord 

G 	 C 
Hva' sku' man dog bruge det til? 

F 	 C 
Næ er man forelsket er drivkraften stor 

D 	 G 
Man når nok det man vil  

Ref.:  Pas på den knaldrøde gummibåd 

Søstøvler kikkert og skæg og det hele 
Jo min Hans-Peter er flot! 
Bare til søs uden sikkerhedssele 
Herregud vand er kun vådt 
Og skulle det ske vi punkterer 
Det tager vi med knusende ro 
For cykelpumpen har vi med 
Og en to tre værsgo'! 

2 X  Ref.:  Pas på den knald røde gummibåd 



Skuld gammel venskab rejn  forgo  

D 	 A 
Skuld gammel venskab rejn  forgo  

D 	 G 
og stryges fræ wor mind? 

D 	 A 
Skuld gammel venskab rejn  forgo  

G 	A 	D 
med dem daw så læng, læng sind?  

Ref.:  
De skjønne ungdomsdaw, åja, 
de daw så swær å find! 
Vi' el løwt wor kop så glådle op 
for dem daw så læng, læng sind! 

Og gi så kuns de glajs en top 
og vend en med di kaw'. 
Vi' et to ino en jenle kop 
for dem swunden gammel daw. 
De skjønne ungdomsdaw ... 

Vi  tow  - hwor hår vi rend omkap 
i' æ grønn så manne gång! 
Men al den trawen verden rundt 
hår nu gjord æ bjenn lidt tång. 
De skjønne ungdomsdaw ... 

Vi wojed sammel i æ bæk 
fræ gry te høns  war  ind. 
Så kam den  haw  og skil wos ad. 
A, hvor er æ læng, læng sind! 
De skjønne ungdomsdaw... 

Der er mi hånd, do gamle swend! 
Ræk øwer og gi  mæ  dind. 
Hwor er æ skjøn å find en ven, 
en håj mist for læng, læng sind! 
De skjønne ungdomsdaw... 



Solskin ombord 

G 	 D 
Der var engang en sømand som skulle tilsøs 

Så traf han en pige og gav hende et 
G 	 D 
kursus i søkort fra Dragør til Hveen. 

Hun havde, det sagde han, de yndigste 
G 	 D 
øjne en pige havde haft i en havn 

Han sagde min skat jeg  tar'  dig i min 
G 	 D 
favn og så sejler vi ud på en tørn, 

Vi gifter os straks og får masser af 
G C G 	C 	D 
Solskin om bord, måneskin om natten. 

Flettede fingre i stjerne drys, 
G C 	G 

Sømænd de holder af solskin ombord 

Men pigen hun sagde til sømanden hvor er du naiv, 
Jeg stoler slet ikke på dig og dit løfte, 
Så kaldte hun fluks på sin far, 
Og faren kom far'ne og sagde 
Hvad bedriver min datter og sømanden her? 
Hun er da for pokker vel ikke en pige 
Der gifter sig uden at få lov, 
Fordi sådan sømand vil havde sig lidt 

Solskin om bord, måneskin om natten. 
Flettede fingre i stjerne drys, 
Sømænd de holder af solskin ombord 

Men sømanden holdt lige så stædig på sit, 
Han ville sgu giftes i kjole og laksko 
Og høj hat og myrter og vest, 
Han lejed' det hele og red på en veksel 
For bryllup er dyrt for en mand, 
Og så sprang han med bankende hjerte i stadsen 
Og vejret var ligesom bestilt, 
Men sagnet fortæller at nu er de 

Solskin om bord, måneskin om natten. 
Flettede fingre i stjerne drys, 
Sømænd de holder af solskin ombord 



Klubsangen 

Mel: Når tide står stille - Kim Larsen 

D 	 G D 
Struer Sejlklub har jo hjemme 

G A D 
Bag Vraldens lave vand 

G D 
Dagens stress det kan vi glemme 

G 	A 	D 
hver kvinde og hver mand 

F#m G D 
Vi elsker jo sejlads 

F#m G D 
Så nyt - og gammeldags 

G D 
:/: Hiv ohøj det siger alle mand 
G A D 

Så lægger vi fra land :/: 

Vores fjord vi lær' at kende 
På læns og bidevind 
Når en tåge blir' en fjende 
Så Venø kan forsvind 
På kryds og lidt på tværs 
På hav og inden-skærs 
Hiv ohøj det siger alle mand 
Så lægger vi fra land 

Nogen elsker konkurrence 
Om fart, taktik, kontrol 
Få en båd i fuld balance 
Stram til, slæk ud, går kold 
Og nogen sejler ud 
I storm og regn og slud 
Hiv ohøj det siger alle mand 
Så lægger vi fra land 

Der er mange der skal lære 
Om sejl og vinds magi 
Brug af voks, men også tjære 
Det skal man kunne li' 
Og sikkerhed ombord 
Det er de gyldne ord 
Hiv ohøj det siger alle mand 
Så lægger vi fra land 

Klubbens vartegn er vor stander 
Som havet er det blåt 
Ingen andre farver blander 
Vi synes det er flot 
Og mødes vi derud' 
Så ser vi denne klud' 



Sømanden  Will  den Fromme 

Sømand, tro mig på mit ord 
Skuden er lille, faren er stor 

D 	 A 
Åh, hvem banker på min dør? 

D 
Åh, hvem banker på min dør? 

A 
Åh, hvem banker på min dør? 

D 	E 
Spurgte pebermøen 

A 
Det bare mig, min skat, ohøj 

E 	 A 
Sa' sømanden  Will  Den Fromme 

Jeg kommer i mit landgangstøj 
E 	 A 

Sa' sømanden  Will  Den Fromme 
E 	 A 

Jeg pløjer søen til min død 
E 	 A 

Jeg slås og drikker godt med mjød 
A7 

Og helst i whisky rundt jeg flød 
E 	 A 	D 

Sagde sømanden  Will  Den Fromme 

Jeg vil lukke op for dig 
Jeg vil lukke op for dig 
Jeg vil lukke op for dig 
Sagde pebermøen 

Luk op, luk op i Neptuns navn 
Sa' sømanden  Will  Den Fromme 
Jeg sejler lige i din favn 
Sa' sømanden  Will  Den Fromme 
Jeg bli'r hos dig det halve døgn 
Og jeg skal fylde dig med løgn 
For du skal med mig op i køjen 
Sagde sømanden  Will  Den Fromme 

Men hvornår bli'r jeg din brud? 
Men hvornår bli'r jeg din brud? 
Men hvornår bli'r jeg din brud? 
Trygled' pebermøen 



Så længe skuden kan gå  

Am 	F 	C 	G 
Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, 

Dm Em Dm C 
så længe solen den glitre på bølgerne blå, 

E7 	F 	C 	G 
er der så mer' du vil nå? Nej, prøv engang at forstå, 

Dm Em Dm C 
at der er mange, som aldrig et lysglimt kan få.  

	

Am 	 E7 
Og hvem har sagt, du må ta' det for givet,  

Am  
at der for dig kun er lykke i livet? 

	

F 	 C 	G 	 Dm 
Hver gang en dag den er endt, og du ser stjernerne tændt, 

Em Dm G 	C 
så tak for alle de dejlige ting, der er hændt. 

F 	 Gm  
Ja, hvem har sagt, netop du ska' ku' høre og se, 

	

C 	 F 
høre bølgernes brus og kunne synge.  

	

Am 	 Gm  
Og hvem har sagt, netop du sku' ku' juble og le, 

C 	F 	Bb  F 
og som fuglen på bølgerne gynge. 

Du har syn, du har sans, klar din hverdag med glans, 
ta' et kys eller to i en dårende dans. 
Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, 
så længe solen den glitrer på bølgerne blå. 
Og syn's du vagten er lang, så lyt til natvindens sang, 
og husk at snart klemter klokken for dig: ding-ding-dang. 
Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, 
så længe solen den glitrer på bølgerne blå, 
så har du slet ingen grund til at klage, 
husk denne dag vender aldrig tilbage. 

Fang hele stemningen ind, og lad den fylde dit sind, 
imens vi danser og drømmer med kind imod kind. 
Det er et tindrende held, at vi lever, min ven, 
og kan danse til skønne melodier. 
Lad pengene si' e farvel, vi har livet igen, 
og det byder på andre værdier. 



Ved hawet 

D 	 A 
De sir' der er skønt på Mallorca og Als 

Men hvem siger noget om Aså og Hals 
D 

Og Nilstrup og Nabstjært og hvad de nu kal's 
A 	 D 

I den nordlige ende af landet  

Ref:  
Ved hawet, ved hawet, der er't så skønt 
Sandet er kridhvidt og vandet er grønt. 
Og de små badenymfer er ej kun til pynt, 
De kan andet end blot gå i vandet. 

Når vinden fra hawet står ind over land 
Er den salt og den tørrer din hals tør som sand. 
Der er nogen der sir' det kan klares med vand, 
Men vi bruger nu helst noget andet.  

Ref.:  Ved  hawet.... 

Der er nogen der vil elskes og nogen vil gi' tæsk, 
Nogen er vilde med kager og andre med flæsk. 
Men vi er tilfreds når vi får os en bjæsk 
Så kan i godt beholde det andet.  

Ref.:  Ved  hawet....  

Når kroen den lukker og solen står op 
Og det kribler og krabler igennem min krop. 
Så  tar'  jeg fiolen, så spiller vi op, 
Og vi  tar'  os et nummer i sandet.  

Ref.:  Ved  hawet.... 

De sir' at vi Vendelbo folk er lidt sær' 
Men det er vel fordi i int' kjender os bedre, 
Men hvis i int' ka' mer' ka' i bar' la' os vær' 
Og blyw i jer ende af landet.  

Ref.:  Ved  hawet.... 



Vi damper fra en broget kaj 

Dm 
Vi damper fra en broget kaj  
Bb 	Dm  Bb 	Dm 
Hullaballo balay, hullaballo ballo balay 

Ad havets brede landevej 
A7 	Dm 
Hullaballo balay 

Det grønne hav og himlen blå 
Er alt vi har at kikke på 

I sydens havn i sol og glød 
Vi maler hele byen rød 

Vi elsker brune pigers dans 
Og røver en hibiscuskrans 

Vi kalder vore minder frem 
Som gamle på et skipperhjem 



What shall we do with a drunken sailor? 

Dm 
What shall we do with a drunken sailor? 
C 
What shall we do with a drunken sailor? 
Dm 
What shall we do with a drunken sailor? 
C 	Dm 
Early in the morning! 

Ref.: Way hay and up she rises 
C 
Way hay and up she rises 
Dm 
Way hay and up she rises 
C 	C 
Early in the morning! 

Shave his belly with a rusty razor 
Shave his belly with a rusty razor 
Shave his belly with a rusty razor 
Early in the morning! 

Ref.: Way hay and up she rises 

Put him in a long boat till his sober 
Put him in a long boat till his sober 
Put him in a long boat till his sober 
Early in the morning! 

Ref.: Way hay and up she rises 

Stick him in a scupper with a hosepipe bottom 
Stick him in a scupper with a hosepipe bottom 
Stick him in a scupper with a hosepipe bottom 
Early in the morning! 

Ref.: Way hay and up she rises 

Put him in the bed with the captains daughter 
Put him in the bed with the captains daughter 
Put him in the bed with the captains daughter 
Early in the morning! 

Ref.: Way hay and up she rises 

That's what we do with a drunken sailor 
That's what we do with a drunken sailor 
That's what we do with a drunken sailor 
Early in the morning! 

Ref.: Way hay and up she rises 
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