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Den største sorg (track 4)
Melodi og tekst: Traditionelle versioner efter forskellige/Agersø (Danmark) og Folkestadvisa (Norge)

1. Dansk -
Jeg fik en sorg så stor i mine unge dage
som aldrig fra mig går, så længe som jeg lever.
Det er den største sorg, som nogen overgår,
det er at elske en, man aldrig aldrig får.

2. Dansk -
I stedet for brudeseng i barselsseng jeg træder.
I stedet for spil og dans jeg hører barnet græder.
I stedet for vennen min jeg nu slet ingen har.
I stedet for kærlighed jeg rent bedragen er.

3. Norsk -
Hadd’ eg deg aller sett det beste hadde vore
Då hadd’ eg inga sorg i hjarta for deg bore
Hadd’ eg deg aller sett i mine unge år
so ha’ eg sluppe felt for deg so mang ei tår

4. Dansk -
Du skænket har for mig to sorrigfulde skåler.
Den ene fyldt med vin den anden fyldt med tårer.
Og tåren drak jeg ud mens vinen den stod klar
Den er for dig beredt som mig bedraget har.

5. Norsk –
Hav takk for kvar ein gong min ven eg fekk deg kalle
hav takk for kvar ein gong di hand eg fast fekk halle
Hav takk for kvart eit ord eg høyrde frå din munn
Takk for du elska meg so varmt en vesle stund

6. Dansk –
Jeg ønsker dig min ven så mange glade dage,
som linden den bær’ løv, som busken den bær’ blade,
som fiskene i sund, som fuglene i lund,
som stjerner uden tal i himlens frydesal.

6. Norsk –
Jeg ønsker dig, min venn, så mange gode netter
Som linden den har løv, som hasselen har nøtter
Som fisken uti sund, som fuglen uti lund
Som stjerner uten tal i himlens frydesal
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De Underlige Syn (Track 10)
Efter Laust Arnum, Askov, Danmark (14. april 1864 - 15. juni 1918) .

1. Og da jeg hjem fra Marked kom, da så jeg Sidsel
Hestene i stalden stod, 1-2-3
Min hjate li lle kone, du er min halve sjæl
Hvorfra kommer disse heste som jeg her ser
Det er de malkekøer som min moder sendte mig
Åh hildemænd - Malkekøer med sadler på - Åh hildemænd
Jeg er en mand, Gud nåde mig, som alle andre mænd.

2. Og da jeg ind i gangen kom, da så jeg Sidsel
Sablerne på væggen hang, 1-2-3
Min hjate li lle kone, du er min halve sjæl
Hvorfra kommer disse sabler som jeg her ser
Det er de brødknive som min moder sendte mig
Åh hildemænd - Brødknive med dusker ved - Åh hildemænd -
Jeg er en mand, Gud nåde mig, som alle andre mænd.

3. Jeg så mig da lidt bedre om, der stod jo Sidsel
pistolerne på væggen hang, 1-2-3
Min hjate li lle kone, du er min halve sjæl
Hvorfra kommer de pistoler som jeg her ser?
Det er de lysestager som min moder sendte mig
Åh hildemænd – lysestager med skæft og lås – Åh hildemænd
Jeg er en mand, Gud nåde mig, som alle andre mænd

4. Og da jeg ind i køk’net kom, da så jeg Sidsel
Kjolerne på væggen hang, 1-2-3
Min hjate li lle kone, du er min halve sjæl
Hvorfra kommer disse kjoler som jeg her ser?
Det er de rejsekapper som min moder sendte mig
Åh hildemænd – rejsekapper med ærmer ved – åh hildemænd
Jeg er en mand, Gud nåde mig, som alle andre mænd.

5. Og da jeg ind i Stuen kom, da så jeg Sidsel,
Støvlepar på gulvet stod, 1-2-3
Min hjate li lle kone, du er min halve sjæl
Hvorfra kommer disse støvler som jeg her ser
Det er de malkespande som min moder sendte mig
Åh hildemænd – malkespande med sporer på – Åh hildemænd
Jeg er en mand, Gud nåde mig, som alle andre mænd.



Lyrics from the album "Fru

Skagerrak" by Fru Skagerrak

www.fruskagerrak.com

3

Released in 2016 on

GO' Danish Folk Music

www.gofolk.com

6. Og da jeg ind i kamret kom, da så jeg Sidsel
Rytterne i sengen lå, 1-2-3
Min hjate li lle kone, du er min halve sjæl
Hvorfra kommer disse ryttere som jeg her ser?
Det er de malkepiger som min moder sendte mig
Åh hildemænd – malkepiger med knebelsbart…




