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Forord
”Ifølge de gængse forestillinger har ungdommen kun interesse for fremtiden og foragt for fortiden.
Hin har den allerede erobret i planer og forhåbninger”
Citat: Aksel Møller
Konservativ Ungdom er Danmarks førende borgerlige ungdomsorganisation. Men det er ikke kun
de politiske diskussioner, der får folk til at komme til forskellige arrangementer, for som i enhver
anden sammenhæng betyder det sociale aspekt meget. Specielt i Konservativ Ungdom, hvor der
siden vores spæde start i 1904 har været en stor og levende sangtradition.
Sangene og viserne i denne bog er gamle og nye KU-sange samt sange, der ikke tidligere har været
så kendte inden for kredsen af den syngende politiske ungdom – den ungdom, der har deres ståsted
på den frihedsorienteret side af dansk politik.
Men vi håber, at den falder i god jord, og at folk vil tage den til sig og synge af hjertet - også selv
om stemmen ikke altid kan bære tonerne med rette pragt! Dette er ikke kun en sangbog for
medlemmer af KU, men en bog for alle, der synger i en lystig stund.
Vi bringer alle og enhver, der har stået os bi med råd og dåd og med at frembringe viser og tekster,
vores bedste tak.
Katja Lindblad
Redaktør

&

Ole Søbæk
Redaktør
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Fædrelandssange
1: Kong Christian
(Johannes Ewald)

Kong Christian stod ved højen mast
i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
at Gotens hjelm og hjerne brast.
Da sank hver fjendtligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly skreg de fly som flygte kan.
Hvo står for Danmarks Christian,
Hvo står for Danmarks Christian,
i kamp.
Niels Juel gav agt på stormens brag:
Nu er det tid.
Han hejsede det røde flag,
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
Nu er det tid.
Fly skreg de, hver som ved et skjul.
Hvo kan bestå mod Danmarks Juel,
hvo kan bestå mod Danmarks Juel
i strid.
O Nordhav glimt af Vessel brød,
din mørke sky.
Da ty'de kæmper til dit skød,
thi med ham lynte skræk og død.
Fra vallen hørtes vrål som brød
den tykke sky.
Fra Danmark lyner Tordenskjold,
hver give sig i himlens vold,
hver give sig i himlens vold
og fly.
Du, danskes vej til ros og magt,
sortladne hav.
Modtag din ven som uforsagt,
tør møde faren med foragt.
Så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav.
Og rask igennem larm og spil,
og kamp og sejr før mig til,
og kamp og sejr før mig til
min grav.
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2: Der er et yndigt land
(Oehlenschlager)

Der er et yndigt land
det står med brede bøge,
nær salten øster strand, nær salten øster strand.
Det bugter sig i bakke dal
det hedder gamle Danmark,
:/: og det er Frejas sal. :/:
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid, udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjendens mén
nu hvile deres bene,
:/: bag højens bautasten. :/:
Det land er endnu skønt
thi blå sig søen bælter,
og løvet stå så grønt, og løvet står så grønt.
Og ædle kvinder, skønne møer
og mænd og raske svende
:/: bebo de danskes øer. :/:
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan, som virker, hvad han
kan.
Vort gamle Danmark skal bestå
så længe bøgen spejler,
:/: sin top i bølgen blå. :/:

3. I Danmark er jeg født
(H.C. Andersen)

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går;
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
står mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!
Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,

hvor Dannebrog vajer, Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!
Engang du herre var i hele Norden,
bød over England, - nu du kaldes svag,
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder,
Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!
Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har
hjemme,
hvor jeg har rod , hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne ø’r, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

4: Skuld gammel venskab
Oversat af: Jeppe Aakjær

Skuld gammel venskab rejn forgo
og stryges fræ wor mind?
Skold gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng læng sind?
Di skjønne ungdoms daw å-ja
di daw så sær å find!
Vi’el løwt wor kop så glåde op
for dem daw så læng, læng sind!
Og gi så kuns de glajs en top
og vend en med di kaw’.
Vi’el ta ino en jenle kop
for dem swunden gammel daw
Di skjønne…..
Vi tow - hwor hår vi rend om kap
i’æ grønn så manne gång!
Men al den trawen verden rundt
hår nu gjord æ bjenn lidt tång.
Di skjønne…..
Vi wojed sammel i æ bæk

fræ gry til høns war ind.
Så kam den haw og skil wos ad
Å, hvor er æ læng, læng sind!
Di skjønne…..
Der er mi hånd, do gammel swend!
Ræk øwer og gi mæ dind.
Hwor er æ skjøn å find en ven
en håj mist for læng, læng sind!
Di Skjønne…..

Internationale sange
5: Land of hope and glory
Land of hope and glory.
Mother of the free.
How shall we extol thee
Who are born of thee?
Wider still and wider
Shall thy bounds de set.
God who made thee mighty
Make thee mightier yet.

6: God Save The Queen
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us;
God save the Queen!
O Lord our God arise,
Scatter her enemies
And make them fall;
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all!
Thy choicest gifts in store
On her be pleased to pour;
Long may she reign;
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice,
God save the Queen!
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Not in this land alone,
But be God's mercies known,
From shore to shore!
Lord make the nations see,
That men should brothers be,
And form one family,
The wide world over.

We will hang Neil Kinnock from af sour apple
tree.
Ect...

From every latent foe,
From the assassins blow,
God save the Queen!
O'er her thine arm extend,
For Britain's sake defend,
Our mother, prince, and friend,
God save the Queen!

Vi skal sætte Harlem Brundtland til at vaske
Høyres Hus.
Ect...

Lord grant that Marshal Wade
May by thy mighty aid
Victory bring.
May he sedition hush,
And like a torrent rush,
Rebellious Scots to crush.
God save the King!

Wir füllen unser Schwimmbad mit dem Blut
der SPD.
Ect...

7: Blue Revolution
Margaret Thatcher goes to Brussel when Delors
take over France.
Margaret Thatcher goes to Brussel when Delors
take over France.
Margaret Thatcher goes to Brussel when Delors
take over France.
When the Blue Revolution comes.
Tory, tory, halleluja,
Tory, tory, halleluja,
Tory, tory, halleluja.
When the Blue Revolution comes.
We will force Ingvar Carlson go to movie every
night.
Ect...
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We will harmonize the taxes and we'll double
GNP.
Ect...

We will hang Bill Clinton from his balls in a
tree.
Ect...

8: Starspangled Banner
Oh say can’t you see
By the dawns early light
What so proudly we hailed
At the twilights last gleaming
Whos broad stripes and bright stars
Through the perilous fight
O’er the ramparts we watched
Where so galently streaming
And the rockets red glare
Bombs bursting in air
Gave proof through the night
That our flag was still there
Oh say does that starspangled banner yet wawe
O’er the Land of the free
And the home of the brave

Mel. Blaze away, tekst: ukendt

Det er dem, vi stræber efter!
Statens magtbegær
Besvarer vi med: "Laissez faire!".

Det var et herligt KU-møde,
der var stemning og humør - og humør.
Og vi tævede de røde,
som de sikkert ej er blevet tævet før.
Igennem luften sused' stole,
og vor sang har den parole:
Kampen er forbi - er forbi
Nu kommer Eriks politi.

Vi er de nykonservative,
vi har frihed som vort mål!
Og den frihed vil forblive
til vor død forsvaret med det blanke stål!
Så vi har skabt Den Sorte Skole,
Hvor vi hylder den parole:
Dronning, Land og Gud!
- Og alle socialister ud!

På alle gadehjørner hænger
skilte, der sir' "kryds ved C" - kryds ved C
Og ingen socialister længere
er i hele gamle Dannevang at se.
De røde har vi helt bortjaget
- de ku' ikke tåle slaget.
Nu ligger der til sidst - der til sidst,
en enkelt smadret socialist.

Lad nu de røde få at mærke
At lib’ralismen den er her
Nu er det os der er de stærke
Staten ser I aldrig mer’
Nu er det slut med gamle floskler
Og Poul Schlüters syge moster
Partiet er til grin
For de er alle nogle svin

Lad nu de røde få at mærke,
at du har været til ST fest - ST fest.
Lad dine sorte støvler sværte,
tag din stålhjelm på
og spænd din skrårem fast.
Vi ses i grønne uniformer,
stik imod de rødes normer,
en socialist er sød, ja han er sød,
men aller først når han er død.

11: Kapitalismen

Kampsange
9: Det var et herligt KU-møde

10: Vi er de nykonservative
Mel: Det var et herligt KU-møde

Vi er de nykonservative,
vi er den sorte reaktion!
Kampen for det positive,
og for frihed vindes i vor bataljon!
Vor march for frihed holder takten,
og når de sorte, de får magten,
Ja, så er det trist,
hvis altså man er socialist!
Vi er de nykonservative,
staten kan vi ikke li'!
Og så længe vi' i live
vil vi kæmpe for det sunde anarki!
Vi tror på frie markedskræfter -

Per Dich, Mel. Sådan er kapitalismen
Hun var fattig, men så ærlig,
hun var barndomshjemmets pryd.
Men en rigmand blev begærlig,
og så tog han hendes dyd.
Sådan er kapitalismen,
utak er de armes løn.
Det' de riges paradis,
og jeg syn's fan'me, det er skønt.
Da på ballet hun var gået,
traf hun ham på pigejagt.
Hun sae': Jeg har aldrig fået noget,
det sku' hun aldrig ha sagt.
Sådan...
Hun tog toget ind til staden,
for at skjule sit syndefald.
Og hun trækker nu på gaden,
4 kroner for et knald.
Sådan...
Se, det lille hus med stråtag,
hvor hendes gamle moder bor.
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Æder kaviar med velbehag,
lever fedt af dat'rens hor.
Sådan...

De skal vide de ej får ret
For de sorte vil aldrig vige
Vores plads for det røde kabinet

Pigen trækker nu på strøget,
klædt i laktaske og tyl.
Hun er havnet helt møget,
det' de rige møgsvins skyld.
Sådan...

Jeg får myrekryb af Holger
og et kuldegys af Ritt.
De kan få mig på rædsomme tanker
om det røde som er så forkert.
Jeg får mareridt om roser,
jeg får feberfantasi.
Jeg bruger en helveds masse gloser,
når de røde marcherer forbi.

Hun har ligtorne på halen,
hun fnat og det de ved.
Så hun springer i kanalen,
slut med hor - ja ded var ded.
Sådan...
De trak hende op af dynget,
plaskvåd, viklet ind i tang.
Hun er død, for hun har syndet,
men hun rejste sig og sang.
Sådan...

Mine tanker går til Stalin,
og Mao og hans slæng.
De var røde som rød plastikmaling
der var den stygge farve igen.
I pølserne skal det være,
og i bolsjer og syltetøj.
Men mer kan KU ikke bære,
Skyld dem ud med det øvrige møg.

De trak Nyrup op af dyndet
plaskvåd, viklet ind i tang
Han er død , for han har syndet
for han har bollet Weidekamp

13: Ref-sangen

Sådan er Socialismen
Utryg er den lille mand
Han må ikke sig’ sin mening
Ikke bruge sin forstand.

Det er surt at bo midt på fyn
For det koster så mange gryn
At komme hjem til byen
- men KU betaler!

12: Når jeg ser et rødt flag smælde

Taxa-Lass' er vores helt
I vogn over Storebælt
Med rutefly til Nordjylland
- men KU betaler!

Mel. Når jeg ser et rødt flag smælde...

Når jeg ser et rødt flag smælde
får jeg kvalme og bliver’ syg
Jeg ser for mig et rødt pampervælde
mine øjne bliver tunge som bly.
De kan synge røde sange,
og marchere frem i takt.
Men os kan de ikke gøre bange kun vor harme og spot har de vakt.
Når jeg ser et rødt flag smælde
får jeg kvalme og bliver’ syg
Jeg ser for mig et rødt pampervælde
Som forpester vor land og vor by
For de tror de kan knække de frie
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Mel.: Metallica – Nothing Else Matters
Tekst: Mikkel Wrang, Martin Seebach og Rasmus
Paludan

S - A - S - jeg flyver indenrigs
Men hvad sker der for ungdomspris?
Jeg er ik' formand for ingenting!
- så KU betaler!
Omkvæd:
Mit PGK nummer tre
En formand som jeg vil ha'
og der' REF!
Når Marc skal til Abefest
er taxa til Kastrup bedst

fra KULO med Jumbojet
- og KU betaler!
Omkvæd:
FU flyver over alt
Og det er på første klass'
For der' REF!
Hülsen skal til Nordjylland
Men på tog har han ej forstand
Bilen gir' ham siddesår
- men KU betaler!
Fly, jeg tar - jeg skal skynde mig
Charterfly til Rom venter ej
Er ligeglad med hvad LS sagde
- for KU betaler!
Omkvæd:
Jeg' ligeglad med hva' de sir'
Reglerne kan rende mig
jeg' ligeglad med hva' de gør
godt at vi ikke bruger straf
For så der' ref!
Til tyskland i lejet bus
ka' du stave til D - U - F?
Øl og sprut og helt uden moms
- og staten betaler!

Tæv en hippi
Slå svinet helt ihjel
Han skal aldig, adrig mere ha´ bistandshjælp
Skyd Poul Nyrup
Pløk knoppen af det svin
Han skal aldrig aldrig mer’ ha’ brændevin
Stop så statan
Slip værnetrangen fri
Vi vil aldrig aldrig mer’ ha’ slaveri
Vi er fra KU
Og vi kan lide at slås
Ingen skal nogensinde besejre os

16: Fanesangen

Mel. Regnvejrsdag i november, Tekst: Kyed, A. Kähler
og Søbæk
Jeg vil male fanen blå
Sætte gule stjerner på
Gi’ mig selv en kniv i ryggen
Vælge EU frem for lykken
Sætte Danevang i skyggen
Jeg vil male fanen blå

14: Solen er så rød mor

Jeg vil male fanen rød
Be’ til al frihedens død
Jeg vil dyrke statsfascismen
Kæmpe for stalininismen
Tro på alt, selv nynazismen
Jeg vil male fanen rød

Solen er så rød mor
det lærer vi i sang
men jeg tror ved grød mor
jeg pjækker næste gang
FOR: Det er jo marxisme mor
så tag og ring og klag
for jeg tror fanden fis’me mor
de røde svin står bag

Jeg vil male fanen grøn
At være Tory er så skøn
Jeg vil hylde vores fane
Og ta’ magten en af dag’ne
Jeg vil pisse på de slagne
Jeg vil male fanen grøn

Mel. Solen er så rød mor

15: Ryd Christiania

Ryd Christiania
Riv hele lortet ned
De skal aldrig, aldrig mere ryge en fed

Jeg vil male fanen sort
Alle stater er no’et lort
Jeg vil kæmp’ for anarkiet
Pisse på demokratiet
Kom nu alle mand i riget
Lad os male fanen sort
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17: Pia-Sangen

Mel. Den søde pige, Tekst: Søbæk 1998, sidste vers er
dog skrevet på et andet tidspunkt end de øvrige, på Toga
Vinstue 2001
Her sidder jeg alene
Ingen kan li’ mig
De tror jeg bedst kan li’
At sidde for mig selv....
Jeg er den lede fascistiske Pia
Som alle nazister kan li’
Anti-semitiske Pia
Og nu skal Danmark være perkerfri.
Alle de gamle synes
at jeg er så yndig
Det var ham Hasan oss’
Jeg pissed på hans lig.

Er du med villa vovhund ikke vant
Er du politisk meget uinteressant
Formynderi
LO-Krati
Statens røde åg
Sætter sindet i kog
Ældre-Sagen skabt af 68
Maren fra Kæret er det store es
68’erne forgyldt ved lov
Hos de unge går de nu på rov
Formynderi
LO-Krati
Statens røde åg
Sætter sindet i kog

Jeg er den lede fascistiske Pia...

Kan du ikke klare vej’n og dag’n
Siger Nyrup-drengen årh, hva’ fa’en
Folk på røven kan han ikke li
Kun middelklassen er der stemmer i

Her sidder jeg på tønden
Kristian er dejlig
Han skubber pisken op
Og siger ukvemsord

Formynderi
LO-Krati
Statens røde år
Sætter sindet i kog

Jeg er den lede fascistiske Pia...

Formynderi
LO-Krati
Statens røde åg
Sætter sindet i kog

Her sidder jeg alene
Alle har glemt mig
De ved jeg bedst kan li’
at lege med mig selv
Christian og Ebbesen
sku’ ha’ noget ”fremmed”
Endte med hinandens
Og lidt nazi-tømmermænd
De elsker lille fascistiske Pia
Som alle nazister kan li’
Antisemitiske Pia
Og nu skal Danmark være Pia-fri

18: LO-Krati
Mel og tekst: Søbæk 1999
Middeldanmark syns det er så nemt
Statan røver dem der har det slemt
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19: Den ”omtænkte” Venstremand

For jeg holder at kigge på reklamer
De viser næsten helt perfekte damer
Send bare flere penge for her går det jo godt
Med børn der tisser og kvinder der bløder blåt

En landmand, ja han har sin ære
Siger ikke mange ord
Om gødningsregler må han lære
Før han bliver stor
Før han blir’ en rigtig bondemand
Før han blir´ en Venstremand
Må han gå igennem gyll’ og gæld
For høne, hest og mest sig selv

21. Partiets Bosser

Mel: De engelske dyder, Tekst: Marc Perera
Christensen, Michael Christensen(MC), Kristin Veel
og Louise Jakobi

Vil han nyde
Må han yde
Vide hvad der høstes skal
Og tjene mange penge
En landmand, ja han har sin stolthed
Og han holder dyr
Og han skal pløje mark og land
Ej slå sin gamle tyr
Vise hele verden hvad han kan
Så er han en Venstremand
Passe sit mens dagen går på hæld
For høne, hest og mest sig selv.

Partiets bosser har ingen nosser
forstår de de er yt
og dødedansen med Hardy Hansen
den stopper alting nyt
Partiets bosser har ingen nosser
de siger Status Quo
er alt der kommer til næste sommer
hvor er min barnetro
Lovmaskinen aldrig tøver
brandbeskatter, plyndrer, røver
Vi er slaver, som er sat til salg
Mon de ku få øje på solen
oppe fra ministerstolen
hvis de blev smidt af ved næste valg
Partiets bosser har ingen nosser
så giv mig dog en grund
jo Nyrup er den store leder
og han har uld i mund

Vil han nyde
Må han yde
Vide hvad der høstes skal
Og tjene mange penge

Partiets bosser har ingen nosser
hvad er det mon de vil
jo taburetten de klæber til den
nye må der til

Men Venstremanden han blev klog’re
Og han ”tænkte om”
Han så igennem gyllens tåger
Dengang valget kom
Før der leved’ han et hundeliv
Nu er han Konservativ
Og han går igennem ild og vand
For Gud og Konge, Fædreland

Lovmaskinen aldrig tøver
brandbeskatter, plyndrer, røver
Vi er slaver, som er sat til salg
Mon de ku få øje på solen
oppe fra ministerstolen
hvis de blev smidt af ved næste valg

Free To Choose/Fredsduerne- sange
20. Public-Service TV
Så sluk for det public-service TV
Vi gider ikke længere at CD
For min skyld ku’ licensen falde bort
Og hele Danmarks Radio gå i sort

22. Lars lokumskaster

På græsset i fælleden hyggen den gror
og Villo han taler med store ord.
Gå ind for jeres ret. Kæmp for min sag
gå ud og BZ et hus i dag!
En, to, en, to, tre
Ungdomshus nu i dag!
En, to, en, to tre,
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Ungdomshus nu i dag!
Vennerne kom fra nær og fjern
selv et par flippere fra Tarm og Skjern.
Sammen med dem gik Lars i gang
Ned gennem gaderne skrålende en
sang.
En, to, en,...
Men panserne kom - de dumme svin
ryddede hytten under skrål og hvin.
Lars blev bange i bukserne sked
I selvforsvar smed han lokummet ned.

De store bavianer der,
er vist ikke mus?
Nej, der var nemlig rotter i
Polles gamle hus.
Men selv efter en sådan sag
ku' Polle holde tronen.
Grunden kender vi i dag,
han lånte s’gu af konen.
Bogen den er...

Hør så her, hvordan det er gået
Lars har det skidt, for hans røv blev flået.
Han har fået husly for 14 dage,
sidder i spjældet og kan ikke klage.

I 82 blev Polle valgt
til landets største mand.
10 år i den samme stol,
ingen kan som han.
Men landets aller største job
er ikke lutter glæder.
Han tænker på at holde op
Med Ninn som stedfortræder.
Bogen den er...

En, to, en,...

24. Parkometer-Peter

En, to, en,...

23. Polle overlever

En lille dreng fra Haderslev,
voksed’ langsomt op
Men en dag så tænkte han,
jeg vil helt til top
og han kunne bedst få "lov"
ved at læse jura….
I timerne sad han og sov;
Eksamen tog han to af.
Bogen den er kommet nu,
med skid på hvad de skriver
Ta-miler og tag pressefolk Polle overlever.
Valgt til ungdomlandsformand
Polle end'lig ble’.
Han kørte hele landet rundt,
for pigerne at se.
Så var der lidt pengerod,
og Polle afbrød rejsen.
Han fik fat regnskabet
og smed det ind i pejsen.
Bogen den er...
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Vi er masochister
og kan godt li' statslig tvang,
derfor har vi værnepligt,
der styrer vores trang.
Fri abort fri abort,
cut det lille liv.
Det er svært at brug' kondom,
når tisseren er stiv.
Vi betaler gerne til
de fines finkultur.
Og ulandshjælp til negerne skid på det ikke du'r
Forbud mod narkotika
får prisen høj're op,
så kriminaliteten,
den er nået helt til top
Parkometer-Peter han
er tidens anarkist
laver nok en side 3
man taber sgu til sids.

25. Fidel Castro

Du var med i Svinebugten, og kan stadig huske
lugten,
du var med i Campuchea, røg Pot med røde
khmerer,
da Havanna ligned’ Vesten, kom du frem og
lukked’ festen,
gjorde det slut med Meyer Lansky samt
kasinoer og vandski.
Omkvæd
Åh Castro, du er stadig skide go,
åh Castro, og så lever du endnu,
åh Fidel, mens de andre sir farvel,
åh Fidel - ja så kan du stadig selv.
I har Krussemands missiler og gamle US biler,
I har ikke nogen penge, det har været sådan
længe.
Men kun sukker og cigarer, det er svært at sku’
forklare,
hvis dit folk vil ha Salami, må de svømme til
Miami.
Omkvæd
Det er slut med Mongoliet og Tjekkoslovakiet.
Der er kommet mange furer i alverdens
diktaturer.
Skal du ud og rekreere, må du ta’ til Nordkorea.
Ellers ses vi i Angola, hvor du gir en rom og
cola.
Omkvæd

26. Pædagogen Sverre
Sverre står op klokken syv om morgen
drikker sin mælk og tygger sin yoghurt.
Han kører børnene på institutionen
i 2cv, hvor er det surt.
Sverre parkerer sin bil på pladsen,
går ned på kontoret og smider sin ble,
traver så op til eleverne i klassen,
en ny dag truer, hvad kan der ske.
Karls manifest hives frem fra reolen,
de små skal jo lære alt om Marx,
udenad skal de kunne parolen,
Heim ins reich til Sovjet og det straks.
Timen er færdig og Sverre eskaperer

ned på kontoret til en kop bouillon,
sidder og snakker med de andre lidt mere
i 10 minutter efter klokken si’r gong.
Omkvæd
Sverre er en pædagog
Sverre er en pædagog
Sverre er en pædagog
Sverre er en pædagog
Kollektivt arbejde i grupper er sagen,
et godt princip ind’for pædagogik,
taktfast og fyndigt slutter han dagen
med en time i sang og østtysk musik.
Nu har jeg atter bevidstgjort en masse,
tænker Sverre, mens han kører afsted.
På vejen derfra invester han i en basse,
tar’ hjem til sig selv og fyrer en fed.
Omkvæd
17 år senere er han rektor på skolen,
og har nu sit eget magtapparat,
slut med den fede, Karl Marx, Lenin, Polen,
nu er han blevet Socialdemokrat.
De fine i byen kommer hjem til hans fester
i stor Citroen kommer Røde-Rolf,
Sverre bli’r nok byens næste borgmester,
hvis han får tid mellem sejlsport og golf.
Omkvæd
Sverre er en pædagog….

27. Burger Queen

Ingrid, hun er fri og emanciperet
hun dropped tidligt manden - fik ham
bortelimineret
Ingrid holder sig nu langt fra de døde
Derfor spiser hun kun vegetarføde
Men om lørdagen sker der sære ting
når Ingrid i smug tag ind på Burger King
Hun tygger og hun spiser og hun gumler og
hun stopper
en ekstra milkshake og en sidste wopper
men ikke et minut har hun fortrudt
at hun gjorde hvad der var forbudt
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Ingrid går i basisgruppe om mandagen
der genopliver de kvindesagen
de diskuterer deres depressioner
og multinationalernes mange millioner
Men om lørdagen sker der sære ting
når Ingrid i smug tag ind på Burger King
Hun tygger og hun spiser og hun gumler og
hun stopper
en ekstra milkshake og en sidste wopper
men ikke et minut har hun fortrudt
at hun gjorde hvad der var forbudt
Vigtigst af alt er samværsglæden
de taler om dengang de sloges for freden
om dengang hvor de stod som frysende stakler
ved Frankrigs ambassade mod lysende fakler
Men om lørdagen sker der sære ting
når Ingrid i smug tag ind på Burger King
Hun tygger og hun spiser og hun gumler og
hun stopper
en ekstra milkshake og en sidste wopper
men ikke et minut har hun fortrudt
at hun gjorde hvad der var forbudt
Burger Queen, Burger Queen, Buger Queen….

28. Kun et nummer

Velkomme har til Danmark
den perfekte velfærdsstat
den er både mor og far et planlagt surrogat
Er det virklig muligt at systemet kan bestå
lad os undersøge sagen lad os tag et kig derpå
Arbejdet og natten trives bedst når det er sort
kun når der er måneskin kan man få noget gjort
Børnecheck og boligsikring gives gerne ud
mens sindssyge og posedamer
så må stå for skud
Borgerkort, borgerkort
intet bliver bort
de er kun et nummer
føler dig lidt dummer
Velkommen her til Danmark
det er Jantelovens land
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der kan altid skaffes job
til nok en embedsmand
Vi er masochister og kan godt li statslig tvang
småting reguleres - det skal styre vores trang
Der skal være penge til Afrika selvom det ikke
dur
Du kan æde, du kan drikke og hvis det går galt
kommer du på hospitalet
med dit ophold fuldt betalt
Borgerkort, borgerkort
intet bliver bort
de er kun et nummer
føler dig lidt dummer
Velkommen her til Danmark
det er tidens egoland
det gælder om at suge til sig
alt hvad snablen kan
Her i landet kræver de den
allerstørste skat så de kan skaffe penge
til at pak os ind i vat.

29. Politisk korrekt

Der er nog’n der sir man ik’ må sige bitch til en
industriminister
Og man må ikke sige impotent til en der ikke
ka’
Man må ikke sige skrid til psykoer som står og
klistrer
og man må ikke sige neger om en mand fra
Afrika
Man må ikke sige hareskår
man må ikke sige hentehår
åh åh åh åh jeg siger ikke noget frækt
åh åh åh åh åh politisk korrekt politisk korrekt
Der nog’n der sir man ik’ må sige doven om en
arbejdsløs
og ik’ må sige sinke hvis man støder på en
kæmpetorsk
Man må ikke råbe kælling efter nogen rokkertøs
og heller ikke sige perker om en mand som har
en koisk
Man må ikke sige hareskår
man må ikke sige hentehår
åh åh åh åh jeg siger ikke noget frækt

åh åh åh åh åh politisk korrekt politisk korrekt
Man skal fjerne USA-vold fra sit TV-apparat
og ikke sige sjove ting til nogen politibetjent
og man må ikke råbe Danmark hvis man ser en
Eurokrat
Man skal altid være flink og også altid tale pænt
Man må ikke sige hareskår
man må ikke sige hentehår
åh åh åh åh jeg siger ikke noget frækt
åh åh åh åh åh politisk korrekt politisk korrekt

Konspirationssange
30. Hvalen Vandsø

Vandsø: Alting har en ende
Så bliv dog på dit slot
Kun med Sjælland
Bli’r det godt.

Flæskeholdet

Mel. Christensen 1998 – tekst Vandsø, Kyed og
Søbæk, 1998
For vi på Landsråd og så skal vi rigtigt ud og
drikke os fulde
Os og landsformanden især
Vi er ligeglad’ om I har slips på eller om det’ en
g-streng
I er alle velkomne her

Mel. Shubidua: Hvalen Valborg, Tekst; Søbæk 1997
Sangen stammer fra landsrådet i Hjørring i 1996, hvor
Søren Vandsø stillede op som jysk kandidat mod den
siddende formand Henrik Carmel.

Kom nu alle mine stemmer
Tag og hjælp mig lidt på vej
Har du nogle gode venner
Så sig at de skal stem’ på mig

Her er Hvalen Vandsø
Stiller troligt op
Jylland er et kæmpe flop
Han lever kun i drømmen
Danasvej er hans
Nordre-Jyllands største svans

For vi på Landsråd og så skal vi rigtigt ud og
drikke os fulde
Os og landsformanden især
Han står her!

Omkvæd
Det er for meget af det gode
Hvis Jylland står ved roret
Vandsø skal af med ho’ved
Nu synger hele koret
Vandsø: Alting har en ende
Så bliv dog på dit slot
Kun med Sjælland
Bli’r det godt.
Carmel skal nu vælges
Søndag formiddag
Går til tops det sorte flag
Stadig vi regerer
Vi gir’ aldrig op
Stemningen er helt i top.
Det er for meget af det gode
Hvis Jylland står ved roret
Vandsø skal af med ho’ved
Nu synger hele koret

31. Lasse-Løgner
Mel: Metallica, Nothing Ells Matters, tekst: Kyed,
Bolvinkel og Søbæk, 1999
For der var valg til EP
De ville vælge LC
Men det ku’ jeg ik’ la ske’
For jeg er en løgner
LS-møde i København
10 stemmer var ej til gavn
Landsformand, men kun af navn
For jeg er en løgner
En sang om mig jeg er Lasse Schmit
At være Fynbo er knapt så fedt
Kongeposten er nummer et
Når man er en løgner
Nu skal vi snart rømme Danasvej
For DUF de sagde nej
Og jeg er et kæmpekvaj
Og tilmed en løgner
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Jeg var i syv sind
Så jeg meldte mig ind i TVIND
Men det hjalp slet ingenting
Jeg er stadig en løgner

Går i stå og vi må grine
Arrogance er sindssygt dumt
Om lidt, om lidt
- er de borte…..
Vi ses måske – igen –
…nej, nej, nej

En sang om mig jeg er Lasse Schmit
At være Fynbo er knapt så fedt
Kongeposten er nummer et
Når man er en løgner

33. Frederiksborgs fløjsang

De siger jeg lyver, men det er lyv
Vi lyver nemlig alle syv
Og jeg’ en rigtig kussetyv
Og i hvert fald en løgner
Fløjmøde på Danasvej
Du ku’ ikke finde vej
Har ik’ været der siden maj
For du er en løgner
En sang om mig jeg er Lasse Schmit
At være Fynbo er knapt så fedt
Kongeposten er nummer et
Når man er en løgner
Jeg går ind for bøsse-sagen
Så jeg går i byen på Pan
Får Nielsen op i bag’n
Nu’ jeg ikke en løgner
En sang om mig jeg er Lasse Schmit
At være Fynbo er knapt så fedt
Kongeposten er nummer et
Når man er en løgner

32. Arrogance er sindssygt dumt

Mel: Om lidt blir’ her stille, tekst: Frederiksborg
Sangen stammer tilbage til Bruxelles-turen1999 og
blev herefter fremført på landsrådet af Frederiksborgs
drengekor
Om lidt bli’r her stille
Om lidt er det forbi
Tror I Paul fik det han ville
Og har Ole mon mer’ at sig’
Forladt og alene danser Kasper nu nøgen rundt
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Mel: Jeg en gård mig bygge vil - tekst: Thomas Juul og
Mikkel Loft
De første tre vers stammer tilbage fra Grundlovsfesten i
Albertslund den 5. juni 1999, og de efterfølgende vers
fra julefrokosten i KUK december 2000.
Vores fløj er ikke nem
De vil ikke have klem
Men ham Kyed han er fra Jylland
Han bliver aldrig fløjens formand
Lasse-Basse, Klem og Kyed
Hvis vi taber er det snyd!
Næste dag: Et kæmpe chok
Valgt blev KU´s største gok
Tumpe Chresten – det er navnet
Han har aldrig KU gavnet
Skid på Tårnby, Mac og Poul
Chresten er og blir’ en skovl
På hovedkontoret er der liv
Ole han er altid stiv
Med hva’ fanden Kyed er manden
Som driver alle fra forstanden
Kyed og Ole, Ol´ og Kyed
De sku begge sparkes yd
Nu er de så sparket ud
Næste jyde står for skud
For vi fik jo ikke Nielsen
Selvom han skam vov’ed pelsen
Herning, Fyn og Silkeborg
Mon de holder næste år
Stig var Jyllands kandidat
Det ka’ ikke gå mere galt
Jyllands mål må altså være
Mindst en tosse skal der være
William, Chresten og så Stig
Hvem mon næste mand ka’ bli’

Vores fløj er populær
Selv Gentofte står os nær
Der er søde men lidt røde
Og i hvert fald hjernedøde
Kristin, Lise, Jacobi
I skal ik’ ha’ fløj-fobi
LS styres af vor fløj
Og når MC laver møg
Får han næse efter næse
Manden er en stor fadæse
Kniven føres nu af Wrang
- han har afløst Frede Spang

Vi ku' ha' lyttet lidt mer' måske
men hvor der handles der spildes
For deres FU'ere ku' ikke se
at fremgang skal man ville ville.
Hav magt som agt det man selv skal ta
det ej et bagland kan sikre
KU skal vide på denne dag:
På tronen vil vi overvintre!

35. Vink Nielsen farvel
Mel. Kasper og Jesper og Jonatan, tekst: Kyed, A.
Kähler, Bolvinkel og Søbæk, 2000

Hod’kontoret kører godt
Pia hun er superhot
Det er gået op for Junior
Og for FU – den flok mumier
Ud med MC, Krull og Toft
Det var sjovere med Loft

Vi lister os af sted på tå, når vi skal konspirere
Vi konspirerer for vi må jo landet kontrollere
For pludselig kom Judas ind, den fynbo fatter
ingenting
Så nu må vi vinke til Nielsen farvel
Både Kasper og Ole og Bolvinkel

Landsråd bliver i Frederiksborg
Mon vi vinder så i år
Liv og Lykke, Mini-Sølje
Alle rider på vores bølge
Kvinderne har styr på alt
Mikkel Kiil skal nok bli’ valgt

En gammel traver ind igen, han hele dagen
driver
Computer-drengen Brundt Weiglin, en ny
version af FIFA
For sølvpenge er ikke sagen, de ender på et
blodigt lagen
Så nu må vi vinke til KULO farvel
Både Kasper og Ole og Bolvinkel

Næste år kan ik’ gå galt
Mikkel Kiil er til analt
Vi står sammen her på fløjen
Alle vil med os i køjen
Michael Jappe, Kiil og Juul
Styrer fløjen - alt er cool

34. Sig nærmer tiden

Tekst: Søbæk og Kyed, 2000
Skrevet på KU's Bruxelles-tur, umiddelbart efter
Mikkel Kiil og
Frederiksborg-drengene havde fremført deres
"Arrogance"-konspirationssang på
en restaurant - svaret blev sunget 15 minutter senere...
Sig nærmer tiden da vi må væk
vi hører ondskabens stemme
for Frederiksborg er jo KU's skræk
vi ej af dem vil lad' os skræmme

Fyens-land det er en dejlig sted’, en ø af bare
løgne
KS og Nyhavn kuppes med, så vi bevarer
fløj’ne
Men I skal vide I skal dø, nu bomber vi den
satans ø
Så nu må vi vinke til Fyens-land farvel
Både Kasper og Ole og Bolvinkel
Vi vidste godt det ville gå galt, sku Kasper
abdicere
Historien er kort fortalt, en trojka sku’ regere
Få hele landet op at stå, at kæmpe for alle ej for
de få
Så nu må vi vinke til KU farvel
Både Kasper og Ole og Bolvinkel
Få hele landet op at stå, at kæmpe for alle ej for
de få
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Så nu må vi vinke til KU farvel
Både Kasper og Ole og Bolvinkel

36. De kan ikke slå os ihjel

Mel: I kan ikke slå os ihjel, Tekst: Odense KU
Sangen blev skrevet efter landsrådet 2000 i Køge hvor
Odense KUs landsformandskandidat Michael Nielsen
tabte til Michael Christensen fra Århus KU
Vi har været til landsråd
Og vi ville det bedste
Men blev stoppet af MC. og af Bunks forræderi
De kan komme med Kasper og Oles arrogance
Men det burde snart KU indse
Det er KU DE straffer
De kan ikke slå os ihjel
De kan ikke slå os ihjel
De kan ikke slå os ihjel
Vi er en del af KU’s sjæl
De holder sig til magten
Og støtter dem de kender
De ønsker ik’ den fremgang
Som KU nu ikke får
De kan komme med Krulls usle argumenter
Men de burde snart ku’ indse at det er
Fyn som vinder
De kan ikke slå os ihjel
De kan ikke slå os ihjel
De kan ikke slå os ihjel
Vi er en del af KU’s sjæl

37. Det sku’ vær’ så godt og så det
faktisk skidt

Mel: Sangen om Larsen, tekst: Søbæk, Michael
Christensen(MC, Marc Perera Christensen og Allan
Guldberg.
Sangen blev skrevet af Kaspers bagland og fremført på
landsrådet 2000 i Køge af Nancys drenge (Ole,
Michael, Allan og Marc)
Her er en sang om en mand der hed Kasper
Det ham despoten fra KU I ved
Og arrogancen var klart nok i huset
Og på Danasvej der lugter slemt at ged
Det sku’ vær’ så godt og så det faktisk skidt
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Han står i spidsen for Danasvej Trojkaen
Det ham den tykke, Bolvinkel og Kyed
De råber højt op om deres anarko
Selvom andre syns’ de ik’ forstår en lyd
Det sku’ vær’ så godt og så det faktisk skidt
Her er en sang om en kvindelig formand
Og for en gangs skyld hed hun ikke Gerd
Hun styrer landet med hård hånd fra Århus
Mens Kyed går rundt og kopier forkert
Det sku’ vær’ så godt og så det faktisk skidt
Ham stasi-Kyed voksed op ude i Hørning
Det her man handler med piller som slik
Var det men bandens hjælp Kyed han blev
formand
Resten af banden sidder inde og får [Pik]
Det sku’ vær’ så godt og så det faktisk skidt
Og ambitionerne fejler jo intet
Men med de evner er Kyed jo fantast
Det allerhøj’ste han får her i livet
Hørning Bytorv — en buste i plast
Det sku’ vær’ så godt og så det faktisk skidt
Nu Visse Vasse vi slutter med visen
Men næste år står vi nok her igen
For Kyed går af men hans ånd den vil leve
I skikkelse af Michael Christensen
Det sku’ vær så godt, det bliver’ det faktisk OS’

38. Tumpesangen

Mel: Det var et herligt KU-møde, tekst: Århus KU
Vers tilføjet KU-sangen ved landsrådet i 2001.
Versene er skrevet af Århus KU. Det første vers blev
skrevet op til landsrådets start, da
formandskandidaterne var Mikkel Kiil og Lasse Krull
Det andet vers blev skrevet efter landsrådet, da Kiil var
blevet formand og Krull næstformand.
Det blir’ et kedligt landsrådsmøde
En af to tumper vil bli’ valgt
For så blir’ KU-landet øde
For de kan ingenting
De mangler faktisk alt
En københavner uden forening
En fynbo med en taxaregning
Kiil han er et skvat
Og Lasse Krull er dybt go’ nat

Vi skal svide sværen men redde pelsen
Det var et ked’ligt landsrådsmøde
To tumper de blev valgt
Og nu blir KU-landet øde
For de kan ingenting
De mangler faktisk alt
En formand, som er uden forening
En næstformand med taxaregning
Kiil han er et skvat
Og Lasse Krull er dybt go’ nat.

Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Huse, huse, huse

39. Op al den ting som Krull har gjort

Vi er Mai, Marc og Kofoed og så svinet Frank
Eller sku’ vi bare sige: Dens hoved
Resten havde russerne jo stoppet i sig
Det at æde som svin var nok russermode

Mel: Op al den ting som Gud har gjort, tekst: Marc
Perera Christensen og Allan A. Guldberg.
Sangen handler om den tredje fynbo Lasse Krull, der
have et uforholdsmæssigt stort forbrug af taxer på
foreningens regning. Desuden troede Lasse at han var
Jyllands fløjleder. Det var han ikke!

Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Huse, huse, huse

Op al den ting som Krull har gjort
Hans ynk’lighed at vise.
Det en’ste han har gjort er lort.
Det kan hans evner bevise.

Onsdag, torsdag, fredag, lørdags aftentimer
med
Kan vi hygge os og slappe af og og lege
Om natten går det løs, så skal vi styrte af sted
Hen til Frank og frue for at skrig’ og pege

Stil’ alle taxaer på rad
Med deres blankpused’ fælge.
Kun det kan gøre Lasse glad
Han magter ikke at vælge.
Hvad skal jeg sige når jeg op,
Til LS-møde farer.
Og ser det kæmpe store flop
Fløjleder HA og min bare.
Hvad skal jeg sige slemmer ord ?
De ikke nok kan sige.
Hans taxaregning den er storGid han på Fyn ville blive.

40. De 3 små grisekastere

Mel. Shubidua: De 3 små grise, tekst: Lindblad og
Søbæk 2002
Sangen er blevet udfærdiget til landsrådet 2002, på
baggrund af et lidt uheldigt sommerkursus, der medførte
en masse presse mv.
Vi de 3 små grise og vi har det svært
Bange for den store stygge Frank Jensen
Hvorfor har vi aldrig nogensinde fået det lært

Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Huse, huse, huse
Det hele started’ egentlig som en lille spøg
Idéen havde vi luftet under grisefesten
De gamle de var kedelig’ og sagde nej
Men unge lar’ sig ikke kue af ældre-pesten
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Huse, huse, huse
Så tog vi hovedet frem, så tog vi hovedet
tilbage
Så tog vi hovedet frem, og så filmede vi lidt
Vi gjorde vores ritualer og vi sang en lille sang
Vi skråled natten lang
Åh, kaste kaste grise
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Åh, kaste kaste grise
Åh, kaste kaste grise
Vi skråled natten lang
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Huse, huse, huse
Vores tømmermænd de kom og så kom
strisserne
Spurgte hvor vi gemte resterne af af svinet
Landsformanden skældte, vi stod skoleret
Vi troed’ bare at alle ville have grinet
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Huse, huse, huse
Nu er alle rigtigt sure på os 3 små svin
Både Frank og frue, panserne og Bendt
Bendtsen
Så vi skynder os at tie sag’n ihjel
Så det hurtigt kan går over i glemslen
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Huse, huse, huse
At det kunne gå så galt med Frank og
sommerhus
Skyldes helt og aldeles kun alle andre
Krøllen på historien er kort fortalt
At den og vi vil blive ved at vandre
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Når vi render rundt i Kobæk Strand og
skidefulde filmer huse
Huse, huse, huse
PET kan vandre ligeså tosset de vil
Vi ved de aldrig helt forstår det spil
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Vi ved jo godt, at der står presse på spil

41. Danasvej det brænder ned.
Mel: Knippelsbro går op og ned, tekst: Marc Perera
Christensen og Allan A. Guldberg
Danasvej det brænder ned
brænder ned
brænder ned
Danasvej det brænder ned
Synd for KUK
Bygges op i Århus by
Århus by
Århus by
Bygges op i Århus by
Godt for KU

Diverse KU-sange
42. På Mallorca

vi må erkende: imbecile, der kræver mere
vi er imbecile dyr, der kræver mer.

På Mallorca er der sommer og sol,
jeg vader rundt med min tud i stanniol.
Jeg væskende sår på mine flæskede lår,
og der er pisset i hotellets swimmingpool gu' der så!
Deres mad er både vammel og klæg,
jeg er nu på tredje døgn med myllerbæ.
Men når klokken slår 10, er mine trængsler
forbi,
for der åbner diskotek "Det Tredige Rige".
Der er øl og vin og vals,
Der er tysker’ überals.
:/: Wie ein Lilly Marleen :/:

Og det er nr. 5, nu skal vi fand’me snart i seng
for at sove, få et hvil og leve igen
det er fand’me dejligt, for at sove og at hvile
for at sove og begynde at leve igen.

Op i baren, og så var det jeg sa':
dry martini - og så får man fandme tre.
Jeg sa': jeg sa' kun 1, men hun sa' nicht
verstehen,
Og så drak jeg dem, og så gik alt i kage.
Jeg blev svimmel, jeg blev dalrende dum,
sådan bare lige ohne wieder um.
Jeg blev budt op til dans af en preussisk svans,
der ville hinter hyler haben hele tiden.
Jeg sagde, gå din vej, men han ville op i mig.
Wie ein Lilly Marleen
Men hans dyt var ikke ren!

43. Konsulentsangen

Og det er nr. 1, at være aspirant er bare fedt,
gør mig træt og gør mig dum og slå mig igen det fand'me dejligt, gør mig træt og gør mig
dum,
gør mig træt og gør mig dum og slå mig igen.
Og det er nr. 2, og aspiranten bliver go'
for ledelsen har ret og det er hårdt det er fandeme dejligt, de har ret og det er hårdt
for ledelsen har ret og det er hårdt.
Og det er nr. 3 for i dag var gruppen svag
vi var sløve vi var dumme kun i dag
Det' så for dårligt, vi var sløve, vi var dumme
vi var sløve, vi var dumme, kun i dag.
Og det er nr. fir', nu er det gruppe 3 der si'r
Vi er imbecile dyr, der kræver mer'

Og der er nr. 6...

44. Rockere for fred

Mel. Kringsatt af fiender, tekst: Søbæk 1998
Skrevet på det tidspunkt, hvor Den Store Nordiske
Rockerkrig gav Hells Angels den oplevelse at få en
panserværnsraket igennem
muren til festen i Polensgade på Amager, og der
efterfølgende var rockere
der udtalte...” at nu er det efterhånden ikke sjovt
længere”.
Kringsat af panserne
Se hvor det hjalp
Nu skal vi ud og ha’
Ny rottweiler-hvalp
Rygmærket blegner lidt
Det er ikke særlig fedt
Død er noget værre shit
Nu slukkes kværnen
Pansernes værn så blød
Vi var til fest
5000 grader død
Spredtes som pest
Før bagpå sad en sild
Dræbt nu af rocker ild
Nu er parolen mild
Ræk mig protesen

45. Efterlønspop
Tekst og musik: Søbæk 1999
Sangen er skrevet, da debatten om Nyrups efterløn var
på sit højeste.
Embeds-Claes har træthedstegn
Træt af at binde slips
Hel’re passe haven på Hellerupvej’n
Det klarer Statan med et knips
HK-Helle hun kan ikke mer
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Hun si’r hun er slidt ned
Frokostpause fra otte til fir’
Og chefen er så led
Efterløn
Skæppeskøn
Når jeg bli’r 60 så går jeg min vej
Fordi det passer mig
Brolægger-Johnny er træt af det mas
Han tænker: ”Åh, hva’ fa’en”
Mens HK-Helle og Embeds-Claes
De stifter Ældre-Sagen
Efterlønnen en statslig vision
Når Johnny er slidt op
Bar’ et pænt ord for førtidspension
Når hans krop sir stop
Efterløn
Skæppeskøn
Når Johnny bli’r 60 så går han sin vej
Han har forsikret sig
Når Johnny bli’r 60 så går han sin vej
Det er okay med mig.

46. Kobæk Strand
Mel: I Skovens dybe stille ro, tekst: Lindblad og
Søbæk, KK2-1999
Vi sidder her på Kobæk Strand
Naturen er så køn
Vore hjerter er jo nu i brand
For ledelsen er skøn
Vi nægter nu at gå iseng
Før Kasper er tilfreds
For vi får masser af ting med hjem
Om 10 år nok en kreds

47. De Forræderiske Svin
Musik: Arnold Ringsted - De 3 musikanter; tekst:
Søbæk 1999
Forfattet med udgangspunkt i skandalen i partiet
Nu her vi vil fortælle om ledertåber 5
De 2 kan sprutten bælle, de 3 har ingen hjem’
Dog fælles for dem alle, vi ser på dem med gru
De mangler jo formatet, lidt af Ninn de lære ku’
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De sidder på flæsket, mens magten svinder ind
Når vælgerne de flygter vender de den anden
kind
Når Heimburger vil mere, har han bar’ at blive
flov
For ingen må ha’ en mening uden Poul Schlüter
han gi’r lov
Omkvæd:
For den ene han drak cognac, den anden bare
løj
Den tredje ud af puklen kun ku trække skidt og
møj
De fisker efter stemmer, dog ingen madding
har
Vi har nu bar’ en ledelse af rene brådne kar
En action-man vi kender, hans navn er G.I Joe
Ham helgen Adam Møller, han er ikke rigtig
klog
Ham Hunden flittigt gnider, når Rambo går i
krig
Skid hul i kvaliteten lad ham bare se et lig
En Tollund-mand i sulfo, han er et sølle pjok
Jeg troede ellers dog vi havde gamle fjolser nok
For hænderne de ryster, gebisset flyver ud
Når ”fluerne” han klasker, tror han selv at han
er Gud
Omkvæd
Nu spiller de for Venstre, på anden violin
Det’ derfor vi dem kalder, de forræderiske svin
Det spiller ingen steder, når løfterne bli’r brudt
Vi redder ej partiet, før end ledelsen er skudt
Omkvæd:
For den ene han drak cognac, den anden bare
løj
Den tredje ud af puklen kun ku trække skidt og
møj
De fisker efter stemmer, dog ingen madding
har
For Pia fik på puklen og nu er Bendt Bendtsen
”star”

48. Lene Ølkusk

Mel: Jens Vejmand, tekst: Ukendt
Hvem toner frem på skærmen med bajer i sin
hånd?
Og viser hun kan drikke helt i partiets ånd.
Det er såmænd vor Lene,
der med sit søde smil
skal lære hver en dansker at være stiv med stil.
Nu er det nye tider for alle og enhver.
Og journalister flokkes om en person især.
Det er såmænd vor Lene,
der med sin faste rødt
forsøger at få fokus løftet fra sit bryst.
Men skal man være saglig og vise disciplin,
så er det nok umuligt at være feminin.
Ja –stakkels, stakkels Lene,
det vil du se – og dog.
Se blot på Jette Gottlieb, hun er jo både-og.

49. Det fordømte forår.
Mel. Blaze Away, el. Det var et herligt KU møde Tekst: ukendt
Det var et herligt gruppemøde
Der var stemning og humør
Og vi tyllede det røde
Som det sikkert ej er blevet tyllet før
Igennem halsen sused’ sjusser
Øllet står i glas og bruser
Flasken er snart tom
Stik mig en cola fyldt med rom
I alle mund cigarer gløde
Vi har alle prøvd’ det før
Vine hvide og dybt røde
Og til kaffen så et lille glas likør
Og hvis man bliver tilbudt cognac
Blir’ man glad og sir – ja tak !
Der festes her med stil
Selvom man kører hjem i bil
Lad nu de røde få at mærke
At du har været til gruppefest
Lad blot din straffeattest sværte
Tryk på speederen og spænd din sele fast
Og når så motorvejen drejer
Skift ej kurs lissom du plejer

Ja – det er så trist
Hvis altså man er spritbillist.
På alle gadehjørner hænger
Der en fuld konservativ
Og ingen socialister længre
I trafikken frygte må for deres liv
For kørekortet er inddraget
Og befolkningen forarget
Følg dydens smalle Stig
Ellers er karrieren forbi.
Lad nu de sorte få at mærke
Det er ikk’ kun dem der kan
Per Stig ha har sin lommelærke
Som han tømmer helt bag rattet som en mand
nu har vi nået vor promille
det var det vi gerne ville
betonklods redebon
vi efter formænd ser os om.
Løft så dit fyldte glas til hilsen
Skål med chefen som er ny
Han må ku’ tåle ”æble”-mosten
Tale sandt og smile – det helt uden at kny
Og når så Ekstra Bladet ringer
Fast han stå og røret svinger
Knalder knoglen på
Så Pedro sin en begmand få

50. Imellem Esbjerg og Fanø
Der var en skipper han hedde Las ja
Han hedde Las ja
Hen hedde Las ja
Han sejled rundt i en smadderkas ja
Imellem Esbjerg og Fanø
Og stormen sused og gjord’ halløj
Og bølgen stod som en kæmpe høj
Nej det var sandelig ingen spøg
Imellem Esbjerg og Fanø
Engang da Las hadde stødt fra land ja
Had’ stødt fra land ja
Had’ stødt fra land ja
Han hadde glemt at få proviant ja
Imellem Esbjerg og Fanø
Og stormen sused og gjord’ halløj
Og bølgen stod som en kæmpe høj
Nej det var sandelig ingen spøg
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Imellem Esbjerg og Fanø
Og Las han sejled i dage tre ja
I dage tre ja
I dage tre ja
Og han fik aldrig mere lasnd at se ja
Imellem Esbjerg og Fanø
Og stormen sused og gjord’ halløj
Og bølgen stod som en kæmpe høj
Nej det var sandelig ingen spøg
Imellem Esbjerg og Fanø
Og Las han leved af bakskuld kuns ja
Af bakskuld kuns ja
Af bakskuld kuns ja
Og skylled efter med en kaffepunch ja
Imellem Esbjerg og Fanø
Og stormen sused og gjord’ halløj
Og bølgen stod som en kæmpe høj
Nej det var sandelig ingen spøg
Imellem Esbjerg og Fanø
Hver gang en skipper er gået til bunds ja
Er gået til bunds ja
Er gået til bunds ja
Ham hilser Las med en kaffepunch ja
Imellem Esbjerg og Fanø
Og stormen sused og gjord’ halløj
Og bølgen stod som en kæmpe høj
Nej det var sandelig ingen spøg
Imellem Esbjerg og Fanø
Og stormen sused og gjord’ halløj
Og bølgen stod som en kæmpe høj
Nej det var sandelig ingen spøg
Imellem Esbjerg og Fanø

51. Der var øl og sprit på bordet.
Mel: Du må få min sofacykel når jeg dør, tekst:
ukendt, men fremført ved flere lejligheder, som
skønsangs, trestemmigt mandskor af Frederikssund KU
Der var øl og sprit på bordet da vi kom.
Der var øl og sprit på bordet da vi kom,
da vi kom.
Og vi vidste hvad vi skulle,
vi sku’ være skide fulde.
Der var øl og sprit på bordet da vi kom
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Der var bræk og tomme flasker da vi gik.
Der var bræk og tomme flasker da vi gik,
da vi gik.
For vi vidste hvad vi skulle,
vi sku’ være skide fulde.
Der var bræk og tomme flasker da vi gik.
Der var blod og sæd på bordet da vi gik.
Der var blod og sæd på bordet da vi gik,
da vi gik.
Det var mere end vi skulle,
vi sku’ bare være fulde.
Der var blod og sæd på bordet da vi gik.

