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Den staklende stabelStridsmand i maven, Congo i skridtet 
Presset bag hagen, snubler i skidtet 
Stopklods i hovedet, tørke i munden 
Mangler kun modet, lusket i grunden 

Den staklende stabel af  ræsonnementer 
klemmes til fabel og gør dig til pranger 

Bruset i næsen, trykket bag brystet 
trællende væsen fanget og rystet 
drømme om lykke er tabte momenter 
af  helhedens samlede sum af  procenter 

Den staklende stabel af  ræsonnementer 
klemmes til fabel og gør dig til pranger 

Stopklods i hovedet tørke i munden 
Mangler kun modet lusket i grunden 

Stod man for tit i slemt alt for meget 
Høvlet for tæt og selvovervejet 
Salig er den, der kommer til tiden 
Kysset og klar med et håndtag i siden 

Den staklende stabel af  ræsonnementer 
klemmes til fabel og gør dig til pranger 

Arne Lund 

Bariton guitar, bas, perkussion og kor: Jon Kjærran 
Akustisk guitar, klaver og sang: Arne Lund
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Om alt det jeg ikke fik gjort



PeddirockDet er en frygt’lig by den her 
jeg vil ikke vær’ her mer’ 
helst så tog jeg til min bror 
men han bor i San Salvador 

Førhen gik man tit på sold 
men nu har man al den vold 
og hvad hjælper et ”la’ vær’” 
mod et truende jagtgevær 

Før hørte jeg til de mange 
som altid var så bange 
nu har jeg et helt nyt liv 
det gælder også for min viv 

Jeg var på vej til peddigrør 
som det sig jo hør og bør 
Det var i lokale D 
Jeg så at det var ved at ske 

Folk gjorde sære fagter 
I hvide træningsdragter 
Før hørte jeg til de sarte 
men nu dyrker jeg karate 

Ingen tør spille helte 
se kun mit sorte bælte 
Sku’ jeg bli’ sat på prøven 
Ka’ jeg rate dem i røven 

Sven-Erik Nielsen/Arne Lund 

Guitarsolo, bas, kor og perkussion: Jon Kjærran 
Guitar, mandolin og sang: Arne Lund 
Trompet og kor: Kim Kingo 
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I storbyen lurer mange farer, 
men der findes midler…



FlygtningDansken er en dejlig mand  
Der’ ikke det han ikke vil og kan 
Han hader kun en enkelt svensker 
Og så de fleste andre men’sker 

Jyden han er stærk og sej 
En flygtning må gå sin vej 
Bare hør hvad folk de siger 
Mustafa vil stjæle danske piger 

Tænk hvis man var flygtning selv 
Og måtte være udenlandsker 
Og al den hjælp man kunne få 
Sku’ komme fra en dansker 

Dansken er en dejlig mand 
Sidder mæt og stor i Verdens bedste land 
Ja, vi tror vi er de bedste 
Og at landet er så godt at gæste 

Tænk hvis man var flygtning selv 
Og måtte være udenlandsker 
Og al den hjælp man kunne få 
Sku’ komme fra en dansker 

Sven-Erik Nielsen/Arne Lund 

Perkussion, guitar, bas og kor: Jon Kjærran 
Guitar, keyboard, mandolin og sang: Arne Lund 
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Er der mon nogen, der ville 
tage imod os?



Her på FynHer på Fyn har vi skove og strande 
Hvorfor dog ta’ til fremmede lande 
Vi har byer med sjæl og med hygge 
Se de slotte som vi ka’ bygge 

Her på Fyn her er der så leifi 
Ja, vi fynboer er næsten helt fejlfri 

Her på Fyn har vi masser af  bjerge 
Andre syn's de kun er dværge 
Frøbjerg, Vissenbjerg og Svanninge Bakker 
Bestiger vi helt uden tove og hakker 

Her på Fyn her er der så leifi 
Ja, vi fynboer er næsten helt fejlfri 

Her på Fyn er vi vilde med humle 
Vi brygger øl som får ho’et til at rumle 
Refsvindinge, Vestfyn, Albani 
smager godt til en fynsk salami 

Her på Fyn slår vi møllen i vejret 
Andre syn's fynsk ly'er lidt sært 
Her siger vi hunni om vovse 
Og så ka’ vi li å smovse 

Her på Fyn her er der så leifi 
Ja, vi fynboer er næsten helt fejlfri 

Her på Fyn spiser vi karbonade 
Og rødspætter med remoulade 
Vi ryger osten og bruner en sviger 
Og så har vi de kønneste piger 

Her på Fyn her er der så leifi 
Ja, vi fynboer er næsten helt fejlfri 
er næsten helt fejlfri 
er næsten helt fejlfri 
Her på Fyn 

Anders Wedel Berthelsen/Arne Lund 

Perkussion, trædeorgel og guitar: Jon Kjærran 
Guitar og sang: Arne Lund 
Bas: Ole Beldgaard 4

Så fat det da!



LillebæltOg bæltets lysskær bølger de vugged’ koldt og hvidt, 
mens færgen stamped’ stille for skovlens tunge skridt 
forbi de døde huse og fyrets tårn af  kridt 

Det stod der som en skikkelse, et spøgelse der så 
Med lange kolde øjne hvert skib ved kysten gå. 
Jeg gyste når jeg følte dets arme færgen nå… 

Jeg så de mange sovende og trætte folk ombord. 
De stod ret op og ned og sov, kun støttet til en snor. 
Og de som vandred’ vågne, fandt ikke lyst til ord… 

Færgen ”Frem og Tilbage”. Det var dens dunkle navn. 
Den havde ikke hvile. Den havde ikke havn. 
Nat og dag på vandring i sit eget genfærds favn. 

Ved sommertider sejler færgen fra Middelfart. 
Og bæltets bølge er stille og livet så varmt og rart. 
Da kan man vinke til Jyllands land: I Jyder vi kommer snart! 

Emil Bønnelycke/Arne Lund 

Guitar , bas og perkussion: Jon Kjærran 
Guitar, mandolin og sang: Arne Lund 
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Emil Bønnelycke skrev for mere end 
100 år siden denne dejlige 

billedskabende tekst om tiden før 
broerne, hvor man tog færgen fra 

Middelfart til Fredericia.



Nok en énDerne’e i Jor’løs ved svigermor 
Vi sætter vos ne’ ve  he’jes køkkeibor’ 
Moffar hai skutter sei, for hai’ så glai 
For nu ska’ ha’ jo ha’ sij middasmai 
Nok en én, gi mig nok en én 
Ve’ du’tte gi’ mig nok en én 

Kylli’e veies katofli a varm 
Agurkerne heites meis hu’ne laver larm 
Moffar hai tysser og veier sig lidt 
Peier mæ gafli og spør’ mig ve’ du it  
Gi mig nok, gi mig nok en én 
Ve’ du’tte gi’ mig nok en én 

Nok en én, gi mig nok en én 
Ve’ du’tte gi’ mig nok en én 

Jæ’ rækker ham fa’et, ta’r selv et styk’  
Nu er vi mætte mormor bli’r for tyk 
Fa'ene fjernes, deserti’ frem 
Vi ska’ ha pær’ mæ’ flø’skum og tilba’e i skåli 
ligger der fem 
Nok en én, gi mig nok en én 
Ve’ du’tte gi’ mig nok en én 

Nok en én, gi mig nok en én 
Ve’ du’tte gi’ mig  
Ve’ du’t gi’ mig nok en én 

Arne Lund 

Perkussion, Nord orgel, guitarer og bas: Jon Kjærran 
Sang: Arne Lund 
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Da’t nout som go’ ma’



Nu?Hvor skal vi hen 
min bedste ven 
nu? 
Du er så kær 
hvad sku’ jeg der 
min ven 
Hvor skal vi hen?  

Jeg har fortrudt 
åh, det er slut 
nu? 
Du gik din vej 
jeg savner dig 
er det slut? 
Jeg har fortrudt 

En krympet sjæl i svanesang 
om det der var så smukt engang 
vejen ud er ikke nem 
når jeg allerhelst vil hjem 

Går vi hver sin vej? 
gør du og jeg 
nu? 
Hvor skal vi hen? 
min bedste ven 
du og jeg 
Går vi hver sin vej? 
Går vi hver sin vej?  

Jon Kjærran/Arne Lund 

Kor, el-guitar, bas, klaver og perkussion: Jon Kjærran 
Sang, ak. guitarer og keyboard: Arne Lund 

7



SprællemandDer er folk der kan le af  ingenting 
Der er folk der aldrig kan smile 
Der er folk der vandrer så triste omkring 
og græder som sørgepile 

Der er dem med grimasser så stive som pap 
Der er dem med de fornemme ord 
Der er dem der kan le ved et tryk på en knap 
og træk i en seglgarnssnor 

En sprællemand hører til sidste slags 
En spraglet mand af  papir 
Rykker du i ham så åbner han straks 
sit grinebidder visir 

For en sprællemand er en rigtig nar 
Af  menneskeslægten et eksemplar 
En spraglet figur som – ha 
På trods har valgt at grine af  os 

Der er folk der går rundt med iskias 
Der er folk med en mavetromme 
Der er folk der tror termometrets glas 
og samler på dårligdomme 

Der er dem der bekymrer sig om en bagatel 
og som hader den der er kåd 
Der er dem der kan pine hinanden ihjel 
Dem vil jeg give et råd 

Perkussion, bas og Rickenbacker 12-str. : Jon Kjærran 
Guitar, mandolin, mundharpe og sang: Arne Lund 
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En sprællemand er en vidunderlig 
medicin mod slet humør 
Rykker du i ham så griner han straks 
og gør kavaler honnør 

For en sprællemand er en rigtig nar 
En stakkel der kun som værge har 
En stormende latter – ha 
Af  trods er skabt til at grine af  os 

For en sprællemand er en rigtig nar 
Af  menneskeslægten et eksemplar 
En spraglet figur som – ha 
På trods har valgt at grine af  os 

Er skabt til at grine af  os 
Har valgt at grine af  os 
Er skabt til at grine af  os 

Emil Bønnelycke/Arne Lund 

Hvem griner?



JohannesPå tur med Johannes 
På tur med mig selv 
Et samhør der dannes 
Kom så - fortæl 

Uden ord 
Men jeg tror 
En tur med Johannes 
Er tur med mig selv 

Vi er på vej 
du og jeg 

Johannes så blidt du smiled’ 
men viste aldrig vej 
Nu lyser du lidt på sneen 
for mig 

På tur med Johannes 
På tur med mig selv 

Du er mig 
Jeg er dig 

Johannes så stille som sneen 
lukked’ aldrig op 
Før du fandt vej til mit indre 
og langsom tøed’ op 

Arne Lund 

Fløjte: Anne Marie Storm 
Emilies trædeorgel, bas, guitarsolo, perkussion: Jon Kjærran 
Guitar og sang: Arne Lund 
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Min far er født i 1905. Den dag 
han ville være fyldt hundrede, tog jeg 
en fridag og kørte rundt til “vores” 

steder på Sydvestfyn. Da jeg kom 
hjem skrev jeg sangen.



KirkegårdenNår jeg har brug for at tænke 
kender jeg et sted med tomme bænke 
Ja, det’ et sted med fred og ro 
her er tørt, det støver på mine sko 
Jeg var der så sent som i går 
på byens gamle kirkegård 

Her er grus og grønne hække 
kun mangler her lidt publikumstække 
Henne bag den lave hæk 
ligger Jens, jollen den sprang læk 
Jeg var der så sent som i går 
på byens gamle kirkegård 

Jeg går ofte rundt og traver 
møder faktisk kun den gamle graver 
han smiler, vifter væk en flue 
hilser, smiler til en marmordue 
Jeg var der så sent som i går 
på byens gamle kirkegård 

Når jeg har brug for at tænke 
finder jeg et sted med tomme bænke 
Ja det er et sted med fred og ro 
her er tørt, det støver på mine sko 
min adresse når jeg stiller mine sko 
Jeg var der så sent som i går 
på byens gamle kirkegård 
Jeg var der så sent som i går 
på byens gamle kirkegård 

Sven-Erik Nielsen/Arne Lund 

Guitar, bas, perkussion og kor: Jon Kjærran 
Guitar, keyboard, mandolin og sang: Arne Lund 
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Her ender de fleste alligevel, så lad os 
synge om stedet…



Hedvig JensenHun gik så let på line,  
og hun elsked' at gå linen ud 
hendes fødder var så fine,  
og hun svæved' i sit smukkeste skrud 

Da cirkusvognen rulled’  
helt ovre i Sveriges land 
blev hun skudt i en soldat,  
der kunne danse som en adelsmand 

De stak af  fra det hele  
og elsked i den fynske sol 
og de gik en tur i skoven,  
hvor soldaten pluds’lig trak en pistol 

Hun gik så let på line,  
og hun elsked at gå linen ud 
hun var kun 21,  
da hun døde af  sin kærestes skud 

I kærlighedens cirkus  
går det ikke altid som man tror 
nu ligger hun og kysser  
soldaten og den frosne jord 

Anders Wedel Berthelsen/Arne Lund 

Sang: Johanne Damgaard Hansen 
Perkussion og bas: Jon Kjærran 
Programmering og guitar: Arne Lund 
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De endte også på kirkegården de smukke 
mennesker på Tåsinge… 

…heldigvis sammen.



I mit næste livFor at prøve lidt af  hvert 
skal man fødes som noget sært 

I mit næste liv vil jeg være en sten 
sådan en motherfucker én 
jeg vil være god til smut 
jeg vil kastes efter Ruth 
jeg vil ligge i et dige 
bare sådan uden lige 
I mit næste liv vil jeg være en sten 
sådan en motherfucker én 

I mit næste live vil jeg være paryk 
grå og uglet tem’lig styg 
jeg vil være fuld af  skæl 
helt på toppen – af  Kjeld 
Får lidt elskov med hans hue 
måske ku’ den bli’ min frue 
I mit næste live vil jeg være paryk 
grå og uglet tem’lig styg 

For at prøve lidt af  hvert 
skal man fødes som noget sært 

I mit næste liv vil jeg være et svin 
smaske rundt med et flæskegrin 
Jeg vil svine i min sti 
bli’ til rullesteg med pli 
Leve på en gård i Horne 
drømme om en smækker orne 
I mit næste liv vil jeg være et svin 
smaske rundt med et flæskegrin 

Bariton guitar, bas. keyboard, kor og perkussion: Jon Kjærran 
El- og ak.guitarer og sang: Arne Lund 
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Efter kirkegården, hva’ så?

I mit næste liv vil jeg være en røv 
dirrende som espeløv 
jeg vil være skidegod 
jeg vil fise rundt på kro 
dele ud af  en skideballe 
uden hensyn bare til alle 
I mit næste liv vil jeg være en røv 
dirrende som espeløv 

For at prøve lidt af  hvert 
skal man fødes som noget sært 
Sten, paryk, et svin en røv 
I mit næste liv 
vil jeg prøv’ 

Sven-Erik Nielsen/Arne Lund 



PigerJeg mødte en pige hun var uden lige 
så smuk som et dyrt maleri 
Hun smak mig i rumpen og hev mig i stumpen 
og så var det ellers forbi 
Jeg mødte en anden jeg var fra forstanden 
af  sådan et voldsomt begær 
men hun ville giftes ha’ børn der skal skiftes 
og så ku’ jeg godt la’ vær’ 

Jeg mødte en tredje hun var af  de stædige 
beholdt altid bukserne på 
hun var skam en pakke, men ville kun snakke 
så jeg listed’ væk let på tå 
Jeg mødte en fjerde hun ville traktere 
med smægtende fugtige kys 
men hun havde herpes, så lysten den snerpes 
og så var det ellers adjøs 

Piger! Piger! Piger! 

Jeg mødte en femte som hurtigt bestemte 
hvor skabet og jeg skulle stå 
så stod den ikke og hånlige blikke 
dem tænder jeg slet ikke på 
Det er vist min skæbne at jeg nok må væbne 
mig med engles tålmodighed 
før der er en pige der matcher min lige 
i ånd og koldblodighed. 

Torben Eschen/Arne Lund 

Keyboard, bas, guitar, perkussion og kor: Jon Kjærran 
Guitar, mandolin og sang: Arne Lund 
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Mandens største problem!



AabenraaPå en bænk nær Aabenraa 
sad Mona og tygged’ en skrå 
og de andre gik forbi 
Slog til hunden, tog en tår 
møgbeskidte tredive år 
og de andre gik forbi 
ja, de andre gik forbi 
ja, de andre gik forbi 

Med sit soltag lidt på klem 
sad Ejnar ku’ ikke ta’ hjem 
Der var andre, der gik forbi 
Fyrre år, bodegavom 
hvor er chancen, der aldrig kom 
Der var andre, der gik forbi 
ja, der var andre, der gik forbi 
ja, der var andre, der gik forbi 

På den bænk nær Aabenraa havn 
sad de så og sa’ hver sit navn 
lad de andre glo fordi 
Jeg ka’ skubbe din barnevogn 
men ka’ ikke gør’ dig med rogn 
som de andre, der kom forbi 
nej, som de andre, der kom forbi 
nej, som de andre, der kom forbi 

Den skide Mazda på havets bund 
stærk er smagen af  Monas mund 
lad de andre - vi er fri 
firmakortet brugt til sprit 
fire kasser kvit og frit 
kom lad os vandre - vi er fri 
åh, lad de andre - vi er fri 
kom lad os vandre sammen og fri 

åh, lad de andre - vi er fri 

Arne Lund 

Perkussion, bas og kor: Jon Kjærran 
Guitar, mandolin og sang: Arne Lund 
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“Åh, lad de andre - vi er fri!”  
Mazdaen er stridt i havnen og 

vi har sprit til flere dage…



Sommer på HjortøUd af  havnen. Under broen 
Sjælen falder til ro på sundet 
Rundt om pynten. På horisonten 
svæver øen med lidt træer og huse 

Så’ det sommer på Hjortø 
Skønne lysende dage 
Så’ det sommer på Hjortø 
sol, vind og hav      

Æg fra hønsene. Fisk fra havet 
Kartofler trukket ud af  mulden 
Så’ der frokost. Et par øller 
Havet glitrer med sin solskinsstribe 

Så’ det sommer på Hjortø 
Skønne lysende dage 
Så’ det sommer på Hjortø 
sol, vind og hav      

Selv når en byge dumper ned og bølgen er hvid 
står jeg betaget i øhavets smukke favn 

Ud af  vejen til Pejdenoret 
Solen daler ned ved Drejø 
Så’ det hjemad. Lyset tændes 
Flammen er i dine øjne 

Så’ det sommer på Hjortø 
Skønne lysende dage 
Så’ det er sommer på Hjortø 
sol, vind og hav  

Arne Lund 

Perkussion, Gretsch el-guitar, bas og kor: Jon Kjærran 
Guitar, keyboard, mandolin og sang: Arne Lund
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Fristedet i Øhavet



Du er træt 
Godnat 
Skat 
Godnat 

Det var den dag 
Ja 
Den dag 

Kan du sove godt 
Kan du drømme sødt 

Kan du drømme sødt 
Kan du sove godt 

Du er træt 
Godnat 
Skat 
Godnat 

Arne Lund 

Fløjte: Anne Marie Storm 
Bas: Jon Kjærran 
Guitar, Cubase cello og sang: Arne Lund 

Godnat
Tak, fordi du holdt dig 

vågen hertil…
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