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VALHAL 
Tekst: Gunvor Reynberg. Musik: Christian Dahlberg. 

 

Oversættelse af den Islandske tekst i sang 8 ”Ginungagab” 

 
Lát veröld með dreggjum af dreyranum sjá 

að dauðinn er vís, 

lát tómið svo birtast – lát bálköstinn fá 

að bræða hér ís. 

 

Lad verden med blodresterne på sværdet se 
at døden er vis 
lad intetheden tiltræde – lad brændestablen sig te 
for at smelte her is. 

 
Ginnungagap – Ginnungagap, 

gjafir himins og jarðar fá dóm. 

Ginnungagap – Ginnungagap 
 

Intetheden - intetheden  
himlens og jordens gaver bliver dømt 
Intetheden - Intetheden 
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Sang nr. 1.        ODIN I ASGÅRD 
 
Kor:   Odin i Asgård -  
   tag imod vores bønner 
   Men'sket i Midgård 
   dine døtre og sønner 
   bønfalder dig, den største af alle 
   Hører du ikke de svage kalde? 
 
   Hør på os 
   Lyt til os 
   Se vores nød 
   Vi be'r om frelse 
   Om liv - ikke død 
 
ATLE:  Jeg be'r dig, Odin, krigsgud og sejrsgud. Hersker over livet og døden. Tag mig. Tag barnet. 

Men lad hende leve! 

Kor:   Odin, du kan slukke ild og dæmpe bølgers slag, 
   og vende verdens vinde 
   Du kan mørkne solen og vende sejr til nederlag 
   Du er størst af alle 
   Hør de svage kalde 
 
   Odin i Asgård -  
   tag imod vores bønner 
   Men'sket i Midgård 
   dine døtre og sønner 
   bønfalder dig, den største af alle 
   Hører du ikke de svage kalde? 
 
KIRSA: Barnet? 

 

MALVA: En sund og stærk pige. 

 

KIRSA: Atle? 

ATLE: Ja? 

 

KIRSA: Du skal kalde hende Grid. Lover du det? (Han nikker.) Grid betyder ...fred.  

 

ATLE: Odin, jeg forbander dig! Jeg forbander dig og resten af guderne! 

Hører du?!! JEG FORBANDER JER! 

 

  

Kor:   Hør på os 
   Lyt til os 
   Se vores nød 
   Vi be'r om frelse 
   Om liv - ikke død 
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Sang nr. 2.  SKJOLDMØ 
 
Lova:   Hvorfor er du ik' som os? 
   Hvorfor vil du ikke slås? 
   Din bangebuks! 
Bryndis:  Du har ikke vores mod 
   Er du bange for lidt blod? 
   Din lille duks! 
 
Skjoldmøer:  En skjoldmø er stærk 

  og når hun går bersærk 
  stikker fjenden af med det samme 
  De andre får bank 
  og hun står li'så rank 
  uden mindste sår eller skramme 
 

   Ka' du virk'lig bære skammen? 
  Er dit hjerte så koldt? 
  Du sku' hel're ta' dig sammen 
  så din far han bli'r stolt 
 

Lova:   Du' patetisk - du er svag 
   Du vil kun få nederlag 
   Din bangebuks! 
Bryndis:  Du' en kryster - du' til grin 
   Du skal ikke spille fin! 
   Din lille duks! 
 
Skjoldmøer:  En skjoldmø er stærk 

  og når hun går bersærk 
  stikker fjenden af med det samme 
  De andre får bank 
  og hun står li'så rank 
  uden mindste sår eller skramme 

 
   Ka' du virk'lig bære skammen? 

  Er dit hjerte så koldt? 
  Du sku' hel're dig sammen 
  så din far han bli'r stolt 
 

 Kor 1: Hvorfor er du ik' som os?  Kor 2: Ka' du virk'lig bære skammen? 
      Er dit hjerte koldt  
Vil du ikke slås?   Du sku' hel're ta' dig sammen 

       så din far han bli'r stolt 
  Du har ikke vores mod  Ka' du virk'lig bære skammen? 
       Er dit hjerte koldt 
  Er dit hjerte koldt?   Du sku' hel're ta' dig sammen  
Alle:    Så din far han bli'r stolt 
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Sang nr. 3.    DRØMME 
 

  Grid:   Tit vågner jeg op fra en lykkelig drøm 
  Mit hjerte det hamrer - min sjæl føles øm 
  Mine drømme, hvad vil I? Hvor ta'r I mig hen? 
  Ville ønske, jeg aldrig sku' vågne igen 
 
  Mon far kunne smile før jeg blev født 
  da han ik' havde mig - kun min mor? 
  Jeg savner hende som jeg aldrig har mødt 
  men døden følger i mit spor 
   
  I drømme ser jeg min mor og min far 
  og mærker den lykke de fandt 
  Om dagen er sandheden grusom og klar 
  det var jo min skyld hun forsvandt 
  I drømme føres jeg ofte derhen 
  hvor ord'ne er varme og ømme 
  Jeg ved når jeg vågner så er jeg er alene igen 
  I drømme ser jeg min mor da hun var 
  hans sjæleven 
  I drømme i drømme i drømme 
 
  Men jeg vågner op og i samme sekund 
  så kender jeg sandheden - ved den gør ondt 
  Jeg får aldrig at vide hvor far han drog hen 
  men jeg ved at jeg aldrig skal se ham igen  
 
  I drømme ser jeg min mor og min far 
  og mærker den lykke de fandt 
  Om dagen er sandheden grusom og klar 
  det var jo min skyld hun forsvandt 
  I drømme føres jeg ofte derhen 
  hvor ord'ne er varme og ømme 
  Jeg ved når jeg vågner så er jeg er alene igen 
  I drømme ser jeg min mor da hun var 
  hans sjæleven 
  I drømme i drømme i drømme 
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Sang nr. 4.  KONSONANTER OG VOKALER 
 
Brynja:  Der' en tid i ens liv som er gruelig svær 
   Det er midt mellem voksen og barn 
   man er skiftevis lyk'lig og sur eller tvær 
   man er kikset og uerfar'n 
   Jeg ka' ta' deres luner og skift'ne humør, 
   deres larm, deres fnis, deres gråd 
   men der én ting der ka' gør' mig rablende skør: 
   deres manglende ordforråd! 
 
   Piger bruger konsonanter 
   Det vi' være int'ressanter 
   hvis de sagde noget mer' end bare:  
Valkyrier:  PPP  
Brynja:  Piger bruger konsonater 
   Og de kære kværulanter 
   ka' fortælle alt med så'n et lille:  
Valkyrier:  SSS 
 
Brynja:  Drenge bruger kun vokaler 
Elof & Algot:  ARRHHG 
Brynja:  og tænker aldrig før de taler  
Elof & Algot:  ORHHH 
   Når de ser en lækker pige si'r de: 
Elof & Algot:  ÅRHH! 
Brynja:  Hva’ er det der går galt? 

Piger bruger konsonanter 
   når de flirter eller fjanter 
   ka' de sige alt med så'n et lille 
Valkyrier:  KKK 
    
(De 3 grupper piger fortsætter deres linjer ind over hinanden) 

 

Piger 1:    Drenge: 

Tsk – tsk, det’ bar’ så strengt! Argh? 
Piger 2:  

Jeg si’r dig, åltså - altså….  Årrrh! 
Piger 3:  

K – K – ka’ det passe?  Auøh! 
 
Brynja:  Konsonanter og vokaler 
   Jeg bli'r splitterrag'ne gal å 
   har til sidst kun et at si' 
   og det: 
   KLAP I!!! 
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Sang nr. 5:   EN HYLDEST TIL SVINET 
 
Odin:   Et svin er et svin 
   En mand er en mand 
   og en viking er vild med kød 
   Det er da til grin 
   at leve af vand 
   når man nu kan få mjød 
   En viking i Valhal er faldet i krig'n 
   men pyt - for han elsker at være et SVIN! 
 
Einherjer, guder: Vi vil hylde svinet! Vi vil hylde svinet! 
 
   Så hyld nu med os 
   Et svin og en ged 
   og en stinkende flok af mænd 
   Vi kæmper og slås 
   til solen går ned 
   og så skal der drikkes igen - (nem!) 
   En viking i Valhal ved godt han er død 
   men pyt - bar' han fodres med svin og med mjød 
   Vi vil æde svinet! Vi vil æde svinet! 
 

Valkyrier:  Salat er salat 
   En gris er en gris 
   og en viking ka' kun li' flæsk 
   Han hader tomat 
   og gi'r du ham ris 
   så får du bank eller tæsk 
   En viking i Valhal ved godt han er død 
   men pyt - bar' han fodres med svin og med mjød 
   Vi opvarter svinet. Vi opvarter svinet. 
    
Einherjer, guder: Gi’ os svinet! Gi' os svinet! Mjød! Kød! Mjød! Kød! Sviiiiin! 
 
Alle:   Så hyld nu med os 
   Et svin og en ged 
   og en stinkende flok af mænd 
   Vi kæmper og slås 
   til solen går ned 
   og så skal der drikkes igen - (nem!) 
 
   En viking i Valhal er faldet i krig'n 
   men pyt - for han elsker at være et SVIN! 
 
   Vi vil hylde svinet! Vi vil hylde svinet 
   Gi’ os svinet! Gi' os svinet! Mjød! Kød! Mjød! Kød! Sviiiiin! 
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Sang nr. 6.     TIDEN LÆGER ALLE SÅR 
    
Lova:   Her har du min hånd - hit med din 
   Slå en streg over vor's skænderi'r 
Bryndis:  Ja, stik mig din hånd - her er min 
   Du kan bli' li'som os andre pi'r 
 

Ingalil:  Vi er allesammen her 
   Du må ikke græde mer' 
 

Alle minus Grid: Tiden den er din bedste ven 
   Snart vil du ku' smil' igen 
   og glædes som dagene går 
   Vi ved godt det gør ondt li' nu 
   Du ved vi hjalp dig hvis vi ku' 
   men håber og tror du forstår 
   tiden læger alle sår 
 
Malva:   Vi er her for dig - bar' sig til 
   La' os hjælpe dig ud af din sorg 
Ask:   Vi lytter til dig hvis du vil 
   Vi bli'r hos dig hvis du gi'r os lov 
 
Ingalil:  Vi er allesammen her 
   Du må ikke græde mer' 
 
Alle minus Grid: Tiden den er din bedste ven 
   Snart vil du ku' smil' igen 
   og glædes som dagene går 
   Vi ved godt det gør ondt li' nu 
   Du ved vi hjalp dig hvis vi ku' 
   men håber og tror du forstår 
   tiden læger alle sår 
 
Grid: Ingen fatter hvem jeg er! De andre: Du vil komme over sorgen 
       Tiden den er din ven 
 Ingen kender mig!     Du vil vågne op en morgen 
       og vil smile igen 
 Jeg har ikke brug for jer   La' os bare være venner 
       Hvorfor skændes og slås? 
 Gå nu jeres vej!    Vi vil ikke være fjender 
 TA' OG GÅ JERES VEJ! 
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Sang nr. 7.  RAGNAROK 
 
Vølven:  Tre vintre uden sommer 
   Det' Ragnarok der kommer 
 
Kor:   Det er Ragnarok - Ragnarok etc. 
 
Vølven:  Ufredstid og ulvetid  
   hvor frænde slås mod frænde 
   Mord og krig og bitter strid  
   hvor ven med ét bli'r fjende 
   Heimdal ta'r sit Gjallarhorn  
   mens ulven Garm den glammer 
   Ilden brænder mark og korn  
   og alting står i flammer 
Kor:   Det er Ragnarok - Ragnarok etc. 
   
Vølven:  Tre vintre uden sommer 
   Det' Ragnarok der kommer 
   
Vølven:  Ulven Skoll vil sluge solen 
   alting lægges øde 
   Ulven Had vil sluge månen 
   men'sker vil forbløde 
   Fenrisulven kommer løs 
   vi skælver ved dens glammen   
   Ygdrasil bli'r revet op  
   og Bifrost styrter sammen 
Kor:   Det er Ragnarok - Ragnarok etc. 
 
Kor:   Tre vintre uden sommer 
   Det' Ragnarok der kommer etc. 
   Ragnarok! 
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Sang nr. 8.  GINNUNGAGAB 
 

Valravnen og hær: Lad verden gå under og drukne i blod 
   Lad levende dø 
   Lad tomrummet opstå - lad ilden gå ud 
   Lad isbjerge tø 
 
   Ginnungagab - Ginnungagab 
   Intet hav, ingen himmel og jord 
   Ginnungagab - Ginnungagab 
   Hvor tomheden bor 
 
Marja:   Lát veröld með dreggjum af dreyranum sjá 
   að dauðinn er vís, 
   lát tómið svo birtast – lát bálköstinn fá 
   að bræða hér ís. 
 
   Ginnungagap – Ginnungagap, 
   gjafir himins og jarðar fá dóm. 
   Ginnungagap – Ginnungagapp 
   hið gjörvalla tóm. 
 

Skjoldmøer, Ask, Malva,  

vikinger, møer: Odin i Asgård -  
   tag imod vores bønner 
   Men'sket i Midgård 
   dine døtre og sønner 
   bønfalder dig, den største af alle 
   Hører du ikke de svage kalde? 
 
   Hør på os 
   Lyt til os 
   Se vores nød 
   Vi be'r om frelse 
   Om liv - ikke død 
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Sang nr. 9.  JOKUL 
 

Brage:   Det er svært at finde folk med styrke og med mod 
   Dem der har det, elsker krig og tørster efter blod 
   Hvem har bøffer af beton og ka' vælte én omkuld 
   Hvem er blid og samvittighedsfuld med et hjerte gjort af guld?  
Kor:   Et hjerte gjort af guld? 
 

Brage:   Han hedder Jokul.  Kor: Jokul 
   Han er den sejeste jætte I har set her i by'n 
   Han er hård som en sten 
   har behårede ben 
   og hans sixpack er no'd af et syn 
   Han hedder Jokul.  Kor: Jokul  
   Og det' en ondsindet løgn det med at han plukker bryn! 
   Han har styrke som Thor 
   Ja, hans biceps er stor 
   og det har han efter sin mor 
 
Kor:   Efter sin mor Efter sin mor Han er den sejeste jætte i by'n 
  
Brage:   Han har blide øjne 
   Han har baller li'som stål 
   Han kan blæse én omkuld 
   når han fylder sig med kål 
   Alle fjender falder om med svedne næsebor 
   Han barber' sit skæg hver dag - som sin gamle mor 
 
Kor:   Som sin gamle mor 
 
Brage:   Han hedder Jokul.  Kor: Jokul 
   Han er den sejeste jætte I har set her i by'n 
   Han er hård som en sten 
   har behårede ben 
   og hans sixpack er no'd af et syn 
   Han hedder Jokul.  Kor: Jokul  
   Og det' en ondsindet løgn det med at han plukker bryn! 
   Han har styrke som Thor 
   Ja, hans biceps er stor 
   og det har han efter sin mor 
 

Brage:   Han kan plukke en fasan 
   Han hækler og han sy'r 
   Og så er han kæmpe fan 
   af børn og andre dyr 
   Det er evner som han har 
   fra sin gamle far 
   Og han har en tatoo 
   et sted som ingen har set indtil nu. 
Kor:    Vi vil se hans tatoo Vi vil se hans tatoo Vi vil se hans tatoo 
 
Brage:   Han hedder Jokul.  Kor: Jokul 
   Han er den sejeste jætte I har set her i by'n 
   Han er hård som en sten 
   har behårede ben 
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   og hans sixpack er no'd af et syn 
   Han hedder Jokul. Kor: Jokul  
   Og det' en ondsindet løgn det med at han plukker bryn! 
   Han har styrke som Thor 
   Ja, hans biceps er stor 
   og det har han efter sin mor 
Brage:   Han hedder Jokul. 
Kor:   Jokul! 
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Sang nr. 10.  FENRISULVEN 

 

Nabbi:   Da Fenrisulven den var hvalp så vakte den postyr 
  for ingen turde fodre den - kun store stærke Tyr 
  De stolte guder bævede og mærked' angstens sved 
  for selv som hvalp var Fenrisulven farlig når den bed 
    
 
     Brage, Nabbi:  Uha, det var en slemmer én, en rigtig plageånd  

   Hvor er det godt når no'n vil gi' en hjælpende hånd!  
    
Nabbi:   De smedede en kraftig lænke, som de lagde klar 
   og lokked' ulven til at prale af hvor stærk den var 
   Og ulven lod sig lænke - men til alle guders gru 
   så rysted' ulven lænken af sig så den gik itu 
 
Brage, Nabbi, Elvi: Uha, det var en slemmer én, en rigtig plageånd  
   Hvor er det godt når no'n vil gi' en hjælpende hånd!  

 
Elvi:   De smeded' nok en lænke dobbelt kraftig, dobbelt stærk 

   men lænken brast da ulven sled sig løs og gik bersærk 
   Da sendte Odin bud til Alfheim, svartalfernes hjem 
   og bad dem smede tryllelænken, der ku' redde dem 

Brage, Nabbi, Elvi, 

Jokul:    Uha, det var en slemmer én, en rigtig plageånd  
   Hvor er det godt når no'n vil gi' en hjælpende hånd!  
 
Jokul:   Den trejde lænke - Gleipner - var så blød og glat og fin 
   at Fenrisulven mente at de gjorde den til grin. 
   Den loved' dog at la' sig lænke for en lille stund 
   hvis Tyr til gengæld la' sin hånd som pant i ulvens mund. 
Brage, Nabbi, Elvi, 

Jokul:   Uha, det var en slemmer én, en rigtig plageånd  
   Hvor er det godt når no'n vil gi' en hælpende hånd!  
 
Brage:   Og så var Fenrisulven fanget skønt den gik amok  
   Med Gleipner er den lænket lige indtil Ragnarok 
   Og guderne de lo - ja, det vil sige  - ikke Tyr 
   fordi hans hånd nu lå i maven på det store dyr. 
Brage, Nabbi, Elvi, 

Jokul:   Uha, det var en slemmer én, en rigtig plageånd  
   Hvor er det godt når no'n vil gi' en hjælpende hånd!  
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Sang nr. 11.  FORSKELLEN ER ENS 
 

 Elvi:  Vi må aldrig bli' for tætte 
   Jeg er alf og du er jætte! 
 Jokul:  Ved du hvad: jeg' da ligeglad! 
 Elvi:  Der vil bli' en masse sladder 
   Folk de si'r så meget pladder 
 Jokul:  Ved du hvad: jeg' da ligeglad 
 
 Elvi:  Vi er som dag og nat 
   som ild og vand 
   Så forskellige af sind 
   Vi er som hund og kat 
   Som jord og sand 
   Som sol- og måneskin 
 Jokul:  Ik' for at gør' mig ud til bens 
   men forskellen er ens 
 
 Elvi:  Prøv nu li' at bru' forstanden 
   for min verden er en anden 
 Jokul:  Ved du hvad: jeg' da ligeglad! 
 Elvi:  Folk vil gå og starte rygter 
   du kan bli'e én de frygter! 
 Jokul:  Ved du hvad: jeg' da ligeglad! 
 
 Elvi:  Hvorfor pokker bli'r du ved? 
 Jokul:  Fordi det' ægte kærlighed! 
 Elvi:  Jeg er stædigere end dig! 
 Jokul:  Du slipper aldrig af med mig 
 
 Begge:  Vi er som dag og nat 
   som ild og vand 
   Så forskellige af sind 
   Vi er som hund og kat 
   Som jord og sand 
   Som sol- og måneskin 
  
 Jokul:  Ja, undskyld men jeg har da ret! 
 Elvi:  Du' ude på at kør' mig træt! 
 Jokul:  Ik' for at gør' mig ud til bens  

 Elvi:  Enhver kan se at Jokul: Når nu 

 Begge:  Forskellen er ens 
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Sang nr. 12.  ENØJET 
 

Odin:   Engang tog jeg til Mimers brønd 
   for brøndens klare vand 
   var magisk og ku' skænke  
   både visdom og forstand 
   Og jætten Mimer fandt mit ønske 
   meget int'ressant 
   Han lod mig drikke mod han fik 
   mit øje som pant 
 
Alle:   Så han er énøjet énøjet det er hvad han er 
   Af og til går klappen ned 
   når han ser ned på jer 
   Han vender tit det blinde øje til ting'ne der sker 
   For man har nemlig ikke ondt af det man ikke ser 
   Ja, han er énøjet énøjet - det er hva' han er 
   Bar' han havde øjn' i hod' et 
   så han så 
   det klaptorsk burde ku' forstå 
   at sel' store ka' vær' små 
   Men han er énøjet énøjet - det er hva' han er! 
 
Thor:   Odin ser det hele men 
   mon han har overblik? 
   Og har han eg'ntlig øje for 
   sin lækre kone Frigg? 
Algot, Elof:  For man ka' være stæreblind skønt  
   man er klog og smart 
Helga,Humla,Kelda: og den der ser med hjertet han 
   ser allermest klart 
 
Alle:   Men han er énøjet énøjet det er hvad han er 
   og Frigg hun er hans øjesten   
   men ser han hendes værd? 
   Han vender tit det blinde øje til ting'ne der sker 
   For man har nemlig ikke ondt af det man ikke ser 
    
Brynja:  Så vover man det ene øje så pas lige på 
   det er iøjenfaldende hvor galt det kan gå ...  
 
Alle:   Ja, han er énøjet énøjet det er hvad han er 
   Ja, ved første øjekast 
   så ka' han bar' det' dér 
   Han vender tit det blinde øje til ting'ne der sker 
   For man har nemlig ikke ondt af det man ikke ser 
   Ja, han er énøjet énøjet - det er hva' han er 
   Bar' han havde øjn' i hod' et 
   så han så 
   det klaptorsk burde ku' forstå 
   at sel' store ka' vær' små 
   Men han er énøjet énøjet - det er hva' han er! 
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Sang nr. 13.  ULYKKESFUGL 
 

Brage:   Ulykkesfugl, hvor flyver du hen? 
   Her er der hvile og fred 
   Søger du døden finder du den 
   Her kan du trygt slå dig ned 
   Ulykkesfugl, jeg ved du er træt 
   Ved du har svært ved at tro 
   på at livet kan føles let 
   og at selv du finder ro 
 
Begge:   Du søger et barn, du søger det rene,  
   vil smage uskyldigt blod 
   Jeg ved du er ensom, du er alene 
   Jeg lægger min sjæl for din fod 
   Jeg kender din tørst, jeg kender din længsel 
   Vil hjælpe dig ud af dit fængsel 
  
   Ulykkesfugl, hvad gemmer du på? 
   Hvad er din hemmelighed? 
   Ingen kan fatte eller forstå 
   det som du søger er fred 
   Ulykkesfugl, jeg ved du er træt 
   Ved du har svært ved at tro 
   på at livet kan føles let 
   og at selv du finder ro 
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Sang nr. 14.   KALDER PÅ DIG 
 
Valravnens hær: Men'skepige - kom - kom 
   Det' for sent at vende om - om - om - om 
   Hør han kalder  
   Men'skepige - kom - kom 
   Det' for sent at vende om - om - om - om 
   Hør han kalder  
   Kom kom kom  
   Hør han kalder 
   kom kom kom 
 

Valravnen:    Skæbnen venter men'skepige 
Ikke flygte - ikke skrige 
og kæmpe mer' imod 
Kan du høre døden kalde? 
Kys din skæbne - lad dig falde 
Gi' dit rene blod 

 

Valravnen med hær: Men'skepige - kom - kom 
   Det' for sent at vende om - om - om - om 
   Hør han/jeg kalder  
   Men'skepige - kom - kom 
   Det' for sent at vende om - om - om - om 
   Hør han/jeg kalder  
   Kom kom kom  
   Hør han/jeg kalder 
   kom kom kom 
   Kalder på dig 
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Sang nr. 15.  FAMILIE, VENNER OG KÆRLIGHED 
 

Alle i Valhal:  Der er glæder, der er sorger 
   Der er gråd og grin og gys 
   Man bli'r stærk, man bli'r svag 
   Der er kriser der går over 
   Der er mørke - der er lys 
   men det gælder om at dele det med dem  
   man holder af 
 
   Ingen slipper gennem livet uden ar 
   Det er nog't alle ved 
   Men vend blikket mod det smukkeste vi har: 
   Det' familie, det er venner, det er kærlighed 
 
Solo:   Vi må lære hele livet 
   Vi vil elskes - holdes a' 
   vi ta'r lykken helt for givet 
   Der' så meget vi vil ha' 
Solo:   Men det' mer' end no'n ka' love 
   Skæbnen gi'r og skæbnen ta'r 
   Hold da op hvor er vi kloge 
   når engang vi skal herfra 
 

Alle:   Der er glæder, der er sorger 
   Der er gråd og grin og gys 
   Man bli'r stærk, man bli'r svag 
   Der er kriser der går over 
   Der er mørke - der er lys 
   men det gælder om at dele det med dem  
   man holder af 
 
   Ingen slipper gennem livet uden ar 
   Det er nog't alle ved 
   Men vend blikket mod det smukkeste vi har: 
   Det' familie, det er venner, det er kærlighed 
 
 
  


