Det skal bruges 
til forvandling
skabe styrke,
klarhed, sigt!
Følges ordet op
af handling;
da har digtet
gjort sin pligt!

Carl Scharnberg
Internationale
Oprindelig “Opbruddets sang” 
Denne oversættelse er den mest udbredte.
T: Eugéne Pottier 
M: Pierre Degeyter 
O: Hans Laursen 1911, 5. vers Carl Heinrich Petersen 1963

        G                            C
Rejs jer, fordømte her på jorden
        Am      D7               G
Rejs dig, du sultens slavehær
   G                             C
I rettens krater buldrer torden
              D7                  G
nu er det sidste udbrud nær
               D         A               D
Bryd kun fortids møre mur i stykker
         A                 D
Slaveskare, der er kaldt
 A7    D          Hm                G    Em
Snart verdens grundvold sig forrykker
             D      A7     D
fra intet da vi bliver alt
             G                C
Vågn til kamp af jer dvale
           D              G
til den allersidste dyst
     G      D     A7  D
Og internationale
       G        A7      D
slår bro fra kyst til kyst
G                C
Vågn til kamp af jer dvale
D              G
til den allersidste dyst
     E7           Am
Og internationale
       G        D7       G
slår bro fra kyst til kyst

Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
for at fri vor bundne ånd
vi puste vil til essens gløder
og smede med en senet hånd
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/:

Vi knuges under stat og love
vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
vor ret kan ingen steder gro
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer: pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
nu kræver vi vor løn for det
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/:

Ved ofringen til mammons ære
har guldets konger aldrig haft
et andet mål end det at tære 
på proletarens arbejdskraft
Denne bande ved vor slid og plage 
til en mægtig rigdom kom
Og når vi fordrer den tilbage
forlanger vi vor ejendom
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/:

Med krigsbegejstring de os fylder
de konger, før vi skal i slag
Men voldens herrer væk vi skyller
på massemytteriets dag
Bær da stejkeånden ind i hæren
og på næste krigs signal 
vi siger nej til helteæren 
og skyder hærens general
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/:

Arbejdere i stad, på landet
en dag skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
fordrives fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
lad os jage dem på flugt
vor kamp en herlig tid forjætter 
hvor solen altid stråler smukt
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/:
Internationale II
En mere mundret oversættelse
T: Eugene Pottier 
M: Pierre de Geyter 
O: Ivan Malinovski

     G                                C
Til kamp, fortabte kammerater!
     Am      D7               G
Til våben, sultne folkeslag!
     G                             C
Fornuften knurrer i sit krater,
               D7                   G
det er det gamles dommedag.
        D       A             D
Hele lortet fejer vi af bordet,
             A                    D
udskud, søstre, slaver, kom!
A7 D     Hm               G    Em
Vi undertrykte ta’r nu ordet
              D       A7      D
og laver denne verden om!
        G           C
Proletarer, foren jer
        D                G
over grænser og splid
  G      D     A7 D
i Internationale
    G            A7      D
til klassens sidste strid!
         G           C
Proletarer, foren jer
        D                G
over grænser og splid
   E7           Am
i Internationale
    G            D7      G
til klassens sidste strid!

Os frelser ingen engleskare
og ingen jordisk frelsens hær,
så dette hundeliv vil vare
til vi si’r: så’ det nu og her!
Vil vi ånde frit for driverbanden,
vi har slidt for, svedt og blødt,
er tiden inde! På med vanten
og smed mens jernet det er rødt!
:/:Proletarer, foren jer
over grænser og splid
i Internationale
til klassens sidste strid! :/:

For stat og lov er vi kun myrer,
for os er skatten folkemord,
og pligtfri kan de store styre,
vi andres ret er kun et ord.
Længe nok svælged de i frihed,
tog sig alle pligter let.
Fra nu af lyder kravet: lighed,
og lighed kræver: pligt for ret!
:/:Proletarer, foren jer
over grænser og splid
i Internationale
til klassens sidste strid! :/:

Se kul‑ og stålbaroner vokse
i købekraft og selvtillid!
Værdierne i deres bokse
er skabt af fremmed blod og sved.
De forvandled korte men’skedage
til lange lån og kort kredit.
Hvad folket nu vil ha tilbage,
er folkets eget, dit og mit.
:/:Proletarer, foren jer
over grænser og splid
i Internationale
til klassens sidste strid! :/:

De fylder os med snaps og fraser,
når krisen kræver, vi skal slås.
Soldater, strejk, før krigen raser!
Krig imod dem! Fred mellem os!
Insisterer de på os som helte,
skal det vise sig, til hvem
de skarpe skud i vores bælte
er støbt. Vi støbte dem ‑ til dem!
:/:Proletarer, foren jer
over grænser og splid
i Internationale
til klassens sidste strid! :/:

Vi arbejder‑ og bondemasser
er jordens mægtigste parti;
vi gavner jorden! De der nasser
må finde sig et nyt logi.
De forbruger os som billigt brændsel,
først som slagger blir vi fri.
Men efter denne nat af skændsel
må verden lyse, våd og ny!
:/:Proletarer, foren jer
over grænser og splid
i Internationale
til klassens sidste strid! :/:
Internationale III
Det socialdemokratiske overgreb på en stor kampsang - føj! Af kantaten ved den internationale socialistkongres i København 1910.
T: A. C. Meyer
M: Pierre de Geyter

Flyv højt, vor sang, på stærke vinger,
flyv over bondeland og by
flyv så langt, som livets klokke klinger
og bring budskab om dagens gry,
meld om håb, hvor forsagte græder,
og slå trygt mellem hjerter bro,
knyt til hvor fane held og hæder,
giv dem, der tvivler, klippetro
Over bjerg, over dale
skal du flyve i dag
thi Internationale
går til kamp for folkets sag

Flyv over Danmarks gamle have
med krigerærens rustne hegn,
lad det lyde ved de faldnes grave,
at vor fane er fredens tegn.
Bær dem ud, tidens friske toner,
over vaklende vangeled;
hvor verden skælver bag kanoner,
er du et krav om broderfred
Over bjerg, over dale
skal du flyve i dag
thi Internationale
går til kamp for folkets sag

Flyv højt, vor sang, og kald til møde
hvert folk, der på sin fremtid tror,
få de unge hjerter til at gløde
ved det mægtige verdenskor;
livets bud skal du os fortælle -
syng det ind i de tusind hjem:
De gamle tanker dør af ælde,
men ny og bedre spirer frem!
Over bjerg, over dale
skal du flyve i dag
thi Internationale
går til kamp for folkets sag
Rød front (tilføjelse til Internationale)
Oversat fra tysk i Revolutionær Sangbog, 1932
T: ?
O: ?

       G                                      C
Rød front! Nu skævler børs og banker.
     Am      D7                 G
Nu vakler kirkens gamle hus
      G                                 C 
Rød front! Det er de sidste skranker
                D7               G
som vi nu styrter ned i grus
       D       A              D
Tyvepak - hænderne i vejret
              A                  D
Snart vil magten være vor
A7 D       Hm              G Em
Nu har vi inden længe sejret -
              D             A7     D
den røde front ved målet står!
        G                C
Vi er vakt af vor dvale 
           D               G
til den allersidste strid
       G    D      A7 D
- og Internationale -
     G          A7 D
det er den nye tid!
         G                C
Vi er vakt af vor dvale 
           D               G
til den allersidste strid
       E7            Am
- og Internationale -
      G        D7  G
det er den nye tid!

Rød front! Nu griber vi til våben
her hjælper ikke bøn og trods!
Rød front! Nu ligger målet åben
thi nu tilhører gaden os!
Nu skal fortids møre mure falde
vi som fri fra fængslet går
Rødt stråler stjernen for os alle
og seglen skærer, hamren slår! 
:/: Vi er vakt af vor dvale 
til den allersidste strid
- og Internationale -
det er den nye tid! :/:
Intjernatsional (russisk)
Var sovjetisk nationalmelodi, indtil Stalin (i 1943 ?) lod den erstatte af en fædrelandssang...
T: Eugene Pottier (1871) 
M: Adolphe de Geyter

Vstavaj, prokljatjem sakljejmjennyj
Vjes mir golodnykh i rabov !
Kipit nasj rasum vosmusjtjennyj
I v smertnyj boj vesti gotov
Vjes mir nasilja my rasrusjim
Do osnova a satjem
My nasj, my novyj mir postroim:
Kto byl nitjem, tot stanjet vsjem !
:/: Eto jest nasj posljednij
I rjesjitjenyj boj
S Intjernatsionalom
Vosprjanjet rod ljudskoj ! :/:

Nikto nje dast nam isbavljenja
Ni bog, ni tsar i ni gjeroj
Dobjemsja my osvobosjdjenja
Svojeju sobstvjennoj rukoj
Tjtob svjergnut gnjet rukoj umjeloj
Otvojevat svoje dobro
Vsduvajtje gorn i kujtje smjelo
Poka sjeljeso gorjatjo ! 
:/: Eto jest nasj posljednij
I rjesjitjenyj boj
S Intjernatsionalom
Vosprjanjet rod ljudskoj ! :/:

Lisj my, rabotniki usjermirnoj
Vjelikoj armii truda
Vladjet sjemljej imjejem pravo
No parasity - nikogda !
I jesli grom vjelikij grjanjet
Nad svoroj psov i palatjej
Dlja nas vsje tak sje solntsje stanjet
Sijot ognjem svoikh lutsjej
:/: Eto jest nasj posljednij
I rjesjitjenyj boj
S Intjernatsionalom
Vosprjanjet rod ljudskoj ! :/:
L’Internationale
Originalen.
T: Eugene Pottier (1871) 
M: Adolphe de Geyter

Debout, le damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère,
C’est l’éruption de la fin
Du passé, faison table rase,
Vous esclaves, debout, debout
Le monde va changer de base:
Nous ne sommes rien, soyons tous
C’est la lutte finale,
Groupons nous et demain
L’Internationale
Sera la genre humain

Il n’est pas de saveurs suprêmes,
Ni Dieu, ni César, ni Tribune,
Producteurs, sauvons-nous nous mêmes,
Decretons le salut commun
Pour que le voleur rende gorge,
Pour tirer l’esprit du cachot,
Soufflons nous-mêmes notre forge,
Battons le fer quand il est chaud
C’est la lutte finale,
Groupons nous et demain
L’Internationale
Sera la genre humain

Hideux dans leur apothéose
Les roi de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail ?
Dans les coffres-forts de la bande,
Ce qu’il a creé s’est fondu,
En décrétant qu’on le lui rende,
Le pueple ne veut que son dû
C’est la lutte finale,
Groupons nous et demain
L’Internationale
Sera la genre humain

L’etat comprime et la Loi triche,
L’impo(?) saigne le ma(?)cureux;
Nul devoir ne s’impose au riche,
Le droit du pauvre et un mot cruex
C’est assez languir en tutelle,
L’egalité veut d’autres lois:
“Pas droits sans devoir, dit-elle,
Egaux, pas de devoir sans droits !”’ 
C’est la lutte finale,
Groupons nous et demain
L’Internationale
Sera la genre humain

Les rois nous saoulaient de fumées,
Paix entre nous, guerre aux tyrans;
appliquons la grève aux armées,
Crosse en l’air et rompons les rangs
S’ils opstinent, les cannibales,
A faire de nous des héros,
Ils sauront bientôt qur nos balles
Sont pour nos propre généraux
C’est la lutte finale,
Groupons nous et demain
L’Internationale
Sera la genre humain

Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti du travailleurs;
La terre n’apartient qu’aux hommes,
L’oisif ira loger d’ailleurs
Combien de nos chairs se repaissent
Mais si les corbeaux, les vatours,
Un de ces matins disparaisent,
Le soleil brillera toujours
C’est la lutte finale,
Groupons nous et demain
L’Internationale
Sera la genre humain
De Internationale (hollandsk)
T: Eugene Pottier (1871) 
M: Adolphe de Geyter

Ontwaakt, verworpenen der aarde
Ontwaakt, verdoemd in hongersfeer
Redelijk willen stroomt nu over d’aarde
En die stroom reist al meer en meer
Sterft, gij oude vormen en gedachten !
Slaaf geborene, ontwaakt, ontwaakt
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt
Makkers, ten laaste male,
Tot de strijd ons geschaard
En d’Internationale
zal morgen heersen op aard’

De staat verdrukt, de wet is logen,
De rijkarrd leeft zelfzuchtig voort
Tot het merg wordt d’armen uitgezogen
en zijn recht is enn ijdel woord
Wij zijn ‘t moe naar and’rer wil te leven,
Broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt
Makkers, ten laaste male,
Tot de strijd ons geschaard
En d’Internationale
zal morgen heersen op aard’

De heersers, door duivelse listen,
Bedwelme ons met bloedige damp
Broeders, strijdt niet meer voor and’rer twisten,
breekt de rijen, hier is uw kamp
Gij die ons tot helden wilt maken
O, barbaren, denkt wat ge doet:
Wij hebben waap’nen hem te raken,
Die dorstig schijnen naar ons bloed
Makkers, ten laaste male,
Tot de strijd ons geschaard
En d’Internationale
zal morgen heersen op aard’
Internazionala (baskisk)
T: Eugene Pottier (1871) 
M: Adolphe de Geyter

Zutik lurrean kondenatu
zaren langile tristea!
Nekez ginen elkarganatu
Indazu albiristea!
Gertatuak ez du ardura.
Jende esklabua, jaiki!
Aldaketak datoz mundura.
Nor den herriak ba daki
Oro gudura, hala!
Bihar izan dadin
Internazionala
pertsonaren adin
Die Internationale (tysk)

Wacht auf, Verdammte dieser Erde, 
die stets man noch zum Hungern zwingt!
Das Recht, wie Glut im Kraterherde,
man mit Macht zum Durchbruch dringt.
Reinen tisch macht mit den Bedrängern!
Herr der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger!
Alles zu werden, strömt zu Hauf!
:/:Völker, hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale
erkämpft das Menschenrecht!:/:
 
Es rettet uns kein höhres Wesen,
kein Gott, kein Kaiser noch Tribun.
Uns aus dem Elend zu erlösen,
können wir nur selber tun!
Leeres Wort: des Armen Rechte!
Leeres Wort: des Reichen Pflicht!
Unmündig nennt man uns und Knechte.
Duldet die Schmach nun länger nicht!
Völker, hört die Signale…

In stadt und Land, ihr Arbeitsleute,
wir sind die stärkste der Partein.
Die Müßiggänger schiebt beiseite!
Diese Welt muß unser sein!
Unser Blut sei nicht mehr der Raben
und der mächtgen Geier Fraß!
Erst wenn wir sie vertrieben haben,
dann scheint die Sonn ohn Unterlaß!
Völker, hört die Signale…

Avanti popolo
Italiensk kampsang, fra 1861 eller tidligere. Melodien taget fra en af rispigernes sange.
T: ?
M: ? 
O: ?

C
Avanti popolo alla riscossa
C             G7                    C
Bandiera rossa, bandierra rossa
C
Avanti popolo alla riscossa
C            G7                C
Bandiera rossa trionfera (trionfe-)
C                            C  F  G7
Bandiera rossa la trionfera
G7                          C F C
Bandiera rossa la trionfera
C             C7           F      Dm
Bandiera rossa la trionfera
     G7                              C G7 C
Evviva il communismo e la liberta

På barrikaden frem, til kamp os maner
De røde faner, de røde faner
På barrikaden frem, til kamp os maner
De røde faner skal sejren  ha´ (skal sejren-)
Fanerne røde de skal sejren ha´
Fanerne røde de skal sejren ha´
Fanerne røde de skal sejren ha´
Og leve kommunismen og det røde flag

På barrikaden frem, ret ind kanonen
Til revolutionen, til revolutionen
På barrikaden frem, ret ind kanonen
Revolutionen skal sejren ha´ (skal sejren-)
Revolutionen den skal sejren ha´
Revolutionen den skal sejren ha´
Revolutionen den skal sejren ha´
Og leve kommunismen og det røde flag

Maskingeværerne i gaden knalder
De røde falder, de røde falder
Maskingeværerne i gaden knalder
De røde falder for folkets sag (for folkets-)
Frem på barrikaden kæmp som rød soldat
Frem på barrikaden kæmp som rød soldat
Frem på barrikaden kæmp som rød soldat
Og leve kommunismen og det røde flag

Avanti popolo alla riscossa
Bandiera rossa, bandierra rossa
Avanti popolo alla riscossa
Bandiera rossa trionfera
Bandiera rossa la trionfera
Bandiera rossa la trionfera
Bandiera rossa la trionfera
Evviva communismo e la liberta

Degli sfruttati l’immensa schiera
la pura innalzi, rossa bandiera.
O proletari, alla riscossa,
bandiera rossa trionfera
Bandiera rossa la trionfera
Bandiera rossa la trionfera
Bandiera rossa la trionfera
Il frutto del lavoro a chi lavorare andra!
Brødre, lad våbnene lyne
“Rødgardisternes March” skrevet af Leonid Radin i 1897. Dansk tekst fra 1919 af socialdemokraten Oskar Hansen.
T: Leonid Radin 
M: ? (Russisk folkemelodi)
O: Oskar Hansen

G                C           G
Brødre, lad våbnene lyne
                 C  D7     G
Slaget det sidste er nær
C                        G
Sejrenes dag er i syne 
D7                             G
Brødre for arbejdets hær
C                        G
Sejrenes dag er i syne 
D7                             G
Brødre for arbejdets hær

Vi der er kommet fra dybet
Brødre af kval uden mål
:/: Hærdes i kamp imod krybet
Bliver som klinger af stål :/:

Knyt den bevæbnede næve
Brødre vi kæmper for fred
:/: Lad ej som trusler den svæve
Lad den som lyn flammer ned :/:

Andre tog magten og æren
Sliddet var levnet til os
:/: Brødre men arbejder hæren
Byder tyrannerne trods :/:

Op nu det melder og maner
Tronerne styrter i grus
:/: Under de blodrøde faner
Bygger vi fremtidens hus :/:
Snart dages det
“Socialisternes March”, 1871
T: U.P.Overby
M: Chr. J. Rasmussen

G                       D7            G   C      G
Snart dages det brødre det lysner i øst
      A7                       D
Til arbejdet fremad i kor
         G             D7       G C     G 
Man håner den fattiges eneste trøst
        D  Em  D A7    D
Vor ret til at leve på jord 
              D7                       G                Em
:/: Man deler vor frihed beskærer vort brød
      Am        D7        G 
Til arbejdet liv eller død :/:

Årtusinders åg på vor nakke blev lagt
Vi bar det og tav i vor nød
Men er vi de mange så være det sagt
Vi fordrer det daglige brød
:/: Samdrægtige går vi i sorg og i nød
Til arbejdet liv eller død :/:

Til trælle i sind og til slaver af guld
den voksende slægt fostres frem
og jorden så aldrig så usselt et kuld
som det, der på den nu har hjem
:/: thi lykken må visne ved tryglen om brød
Til arbejdet, liv eller død :/:

Vor arne er kold og vort hjem kun et skjul
for trængsler og tvedragt og savn
vor idræt man fængsler i bur som en fugl
og kaster foragt på vort navn
:/: Os levnes kun hadets den ulmende glød
Til arbejdet, liv eller død :/:

Rigmændene fodres ved arbejderslid
og præsterne fører os frem
til pøle af svovl på den yderste tid
når ikke vi ofrer til dem
:/: Vi bygger en guldgrav, tyranner, for brød
Til arbejdet, liv eller død :/:

Det knager i samfundets fuger og bånd
Lad falde hvad ikke kan stå
Men ræk mig o broder din barkede hånd
Før i løgn og af sult vi forgår
:/: En bygning vi rejser til skærm i vor nød
Til arbejdet liv eller død :/:
Til Allende
Skrevet kort after kuppet i 1973.
T&M: Troels Trier

       Dm                 A7
Fra bjerget blæser vinden
                               Dm
og spreder nattens dis
                                  A7
Se - Santiagos måne skinner
                       Dm
Allende på dit lig
     F                 C
Paladset efter stormen
  Bb                      A7
byens mure efter regn
                                  Dm
Nu hvisker vinden, Allende

Nu slukkes bålene som brændte
      C          Bb            A7
og det bli´r koldt som før
                                Dm
Nu falder regnen, Allende

Nu slukkes håbene du tændte
C Bb  A7  Dm
Se Chile dør

Din vej til socialismen
er svær at gå
Var der en fejl i mekanismen ?
Et spørgsmål presser på.
Kan vi stemme os til magten ?
Får vi magten uden kamp ?
Nu hvisker vinden, Allende
Nu slukkes bålene som brændte
og det bli´r koldt som før
Nu falder regnen, Allende
Nu slukkes håbene du tændte
Se Chile dør

Nu falder regnen over Chile
og ilden har den kvalt
Den sorte nat den finder hvile
den våde aske dækker alt
Men under asken er der gløder
snart brænder ilden een gang til
Nu hvisker vinden, Allende
Nu slukkes bålene som brændte
og det bli´r koldt som før
Nu falder regnen, Allende
Nu slukkes håbene du tændte
Se Chile dør
De to haner
Som med flere andre internationale sange findes der mere end én  oversættelse til dansk. 
T: ?
M: ? 
O: ?

                 Em             H7
:/: Når den sorte hane galer 
                                    Em
ruger natten sort som sorgen :/:
   Am                        Em
:/: Men når den røde hane galer 
   H7                        Em
gryr den strålende morgen :/:
  Am                      Em
Vind, vinden skal føre
  Am                             Em
med sig de sange, som ører
  H7           Em
nægtes at høre
Am                      Em
Vind, vinden skal føre
 Am                      Em
ud over verden min sang,
       H7           Em   
som ingen må høre

:/: Og de mødes på en arena
næb mod næb i kamp med hinanden :/:
:/: Sporer af jern har den ene, men
sit mod ejer den anden :/:
Vind, vinden skal føre
med sig de sange, som ører
nægtes at høre
Vind, vinden skal føre
ud over verden min sang,
som ingen må høre

:/: Og den sorte tror, den har sejret
den har blodpletter på sporen :/:
:/: Men den røde vil slås på ny,
den slår man ikke til jorden :/:
Vind, vinden skal føre
med sig de sange, som ører
nægtes at høre
Vind, vinden skal føre
ud over verden min sang,
som ingen må høre

:/: Sorte hane, sort som natten,
inden morgen vil du forbløde :/:
:/: Den sorte hane er stærk,
men morgendagen ejer den røde :/:
Vind, vinden skal føre
med sig de sange, som ører
nægtes at høre
Vind, vinden skal føre
ud over verden min sang,
som ingen må høre
De to haner II
T: ?
M: ?
O: ?

             Em                        H7                                                     
:/: Sorte hane, når du hør’s gale
                                        Em                
bli’r det mørkt - natten er inde :/:
    Am                       Em                             
:/: Men ved den røde hanes gal
     H7                     Em                        
da gryr morgenens time :/:
Am                        Em                      
Vind - vinden skal føre
Am                             Em                
bort min sang med de ord, 
       H7           Em                          
som ingen må høre
Am                         Em               
Vind - hvad skal vi gøre 
Am                          Em                        
Vinden gi’r jeg min sang
        H7          Em                           
som ingen må høre

:/: Og de mødes på en arena
næb nod næb midt for hinanden :/:
:/: Sporer af jern har den ene,
sit mod ejer den anden :/: 
Vind - vinden skal føre
bort min sang med de ord, 
som ingen må høre
Vind - hvad skal vi gøre 
Vinden gi’r jeg min sang
som ingen må høre

:/: Sorte hane, mon du har vundet ?
Sig mig, hvem sleb dine sporer ? :/:
:/: Den røde hane er ikke død,
I mødes mødes måske igen i morgen :/: 
Vind - vinden skal føre
bort min sang med de ord, 
som ingen må høre
Vind - hvad skal vi gøre 
Vinden gi’r jeg min sang
som ingen må høre

:/: Sorte hane, begsort som natten,
nu er det din tid til at forbløde :/:
:/: Den sorte hane er stor og vild,
men sejrer ej over den røde :/: 
Vind - vinden skal føre
bort min sang med de ord, 
som ingen må høre
Vind - hvad skal vi gøre 
Vinden gi’r jeg min sang
som ingen må høre
Warszavianka
Polsk  oprørssang fra den nationale frihedskamp i 1860’erne, senere brugt som kampsang af bolsjevikkerne. Teksten er skrevet af polakken Waclaw Swiecick i en sibirsk fangelejr i begyndelsen af 1880'erne. Melodien er fra den ældre polske frihedssang "Zuavernes march" af G.M.Krshishomovski. Oversat efter Rosa Luxembourgs tyske version. Der findes også andre oversættelser til dansk.
T: Waclaw Swiecicki, 1883
M: G. M. Krshishanowski
O: Ejnar H. Tønnesen

Am        
Stormene glammer så vildt over lande
E7                        Am                E7
natsorte skyer formørker solens lys
Am 
Os kalder pligten mod fjenden at stande
E7                          Am   E7    Am
ej ænses smerte og dødskolde gys
G7 C                     G7  
Thi vi ejer friheds lysende flamme
                                C                E7
højt vil vi hæve vort luende flag 
Am
Her vi os fylker, så kampglad en stamme
E7                             Am E7   Am
for folkets frihed står rustet til slag
G7 C                             G7
Nu frem da til kampen, på barrikaden
                                C                              E7
sejren skal vindes af arbejdets mænd og kvinder
Am                                                         
Rødt smælder flagdugens flig over staden
E7                          Am E7    Am
ny tid skal skabes af arbejdets folk

Død og fordærv over folkets tyranner
bødlernes skare skal høste blodig sæd
Skælvende ser de vort flammende banner
hører vort hævnråb, i dødsangsten ræd
Arbejdets helte! Tit har I givet
jorden for andre jert dyreste blod
Krigen, den sidste, for frihed, for livet,
kan I vel vinde med sejrshåbets mod
Nu frem da til kampen, på barrikaden
sejren skal vindes af arbejdets mænd og kvinder
Rødt smælder flagdugens flig over staden
nytid nu skabes af arbejdets folk

Sulten og nøden har plaget os alle
tit man berøved os det daglige brød
Lidelsens samfund i grus nu skal falde
arbejdets ungdom ræddes aldrig for død
Ofte ideen livet har krævet
tit er det ofret for massernes sag
Slut tæt nu ved fronten, se fanen er hævet
Arbejderhæren står rede til slag
Nu frem da til kampen, på barrikaden
sejren skal vindes af arbejdets mænd og kvinder
Rødt smælder flagdugens flig over staden
nytid nu skabes af arbejdets folk
Vi er den røde hævnerskare
Gendigtning af Bundschuh-bondeoprørets sang fra 1525. Denne citeres af Friedrich Engels (Wenn Adam grub und Eva spann, kyrieleis, wo war damals der Edelmann?) Oversat fra tysk til revolutionær sangbog, 1928.
T: ?
M: ?
O: ?

     C        F                   C F
Vi er den røde hævnerskare
Am F     C
he-ja, o-ho
        Dm            E7         Am E7Am
som sidst skal lege hund med hare
E7       Am
heja, o-ho
                      F           C
drukn i vand, blod og brand
E7                     F        E7    Am
hæng på lygten op den fine mand

alternativ becifring:

     Am
Vi er den røde hævnerskare
Dm        Am
he-ja, o-ho
        Dm                  Am
som sidst skal lege hund med hare
E7       Am
heja, o-ho
Am                  Dm      Am
drukn i vand, blod og brand
E7                     Am       E7   Am 
hæng på lygten op den fine mand

I Hamburg var der brand og stank
heja, o-ho
så mangen over klingen sprang
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

I Tyskland led vi nederlag
heja, o-ho
I Rusland hersker vi i dag
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

Vor fane er den røde klud
heja, o-ho
vor sovjetstjerne håner gud
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

Og pengefyrstens datterlil
heja, o-ho
vi sender fluks ad helved til
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

En hævnens nat vi hadets kys
heja, o-ho
skal give borgerskabets drys
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand

Vi er den røde hævnerskare
heja, o-ho
det er kun gammel gæld vi svarer
heja, o-ho
drukn i vand, blod og brand
hæng på lygten op den fine mand
Floria Geyers bondehær (1525)
Bundschuh-oprørets sang.
T: ?
M: ? (Den røde Hævnerskere)
O: ?

       Am
Den sorte Geyerhær er vi
Dm    Am
hei-a-ho
    Dm                    Am  
og vi skal slås mod tyranni
E7     Am
hei-a-ho
Am               Dm Am
Lansen frem alle mand
E                   Am       E7  Am
sæt det tunge klostertag i brand

Ved Weinsberg så de sejren vor
og der fik mange banesår
Lansen frem alle mand
sæt det tunge klostertag i brand

Da Adam graved, Eva spandt
hvor fandtes da en adelsmand
Lansen frem alle mand
sæt det tunge klostertag i brand

Og børn af mange adelsmænd
i Helveds flammer brænder vi dem
Lansen frem alle mand
sæt det tunge klostertag i brand

Til Herren Gud vor klage går
vi sku´ ha´ kværket præsten vor
Lansen frem alle mand
sæt det tunge klostertag i brand

Som tabere vi hjem må gå
men hævn skal andre slægter få
Lansen frem alle mand
sæt det tunge klostertag i brand
Spanienssangen
Tysk arbejdersang fra 1925 (Der kleine Trompetier), melodien blev brugt til denne sang til Den Internationale Brigade, som kæmpede i den spanske borgerkrig imod Francos fascistiske tropper.
T: Martin Jensen, 1937
M: ? (Der Kleine Trompetier)

G                                  D7
En hilsen til jer, kammerater
                                     G
til dig, min ven og min bror
            C                           G
:/: der kæmper i Spaniens bjerge
      D7                        G
for frihed og lykke på jord :/:

Da Spaniens folk var i fare
og kampråbet lød fra Madrid
:/: fra alle lande sig meldte 
en skare rede til strid :/:

En hær mangfoldig og broget
kun ens i sit flammende mod
:/: en hær af brødre, der ikke
hinandens tale forstod :/:

Men hvad har ord vel at sige
når bare det gælder: ¡Gå på!
:/: Maskingeværenes knitren
- det sprog kan alle forstå :/:

Alverden følger med spænding
den røde, kæmpende hær
:/: Kammerat, du er ikke alene
nej, tusinder følger din færd :/:

Du er vor stolthed og ære 
du gi´r os tro på vor magt
:/: vi glemmer aldrig de ofre
som du for vor lykke har bragt :/:

Og finder du døden dernede
i kampen for frihedens sag
:/: så bøjer vi stille vort hoved
og sænker vort blodrøde flag :/:

Og lover at ære dit minde
din trofasthed og dit mod
:/: der ved at vi fører til sejr
den sag som du ofrede dit blod :/:

Ja, folkenes sejrende skarer
skal følge dit blodige spor
:/: og frihedens blomster skal spire
af Spaniens bloddrukne jord :/:
El pueblo unido
Chilensk sang skrevet efter kuppet 11. september 1973.
T: Sergio Ortega
M: Sergio Ortega & Eduardo Carrasco 
O: Jørgen A. Christiansen

     Em         Em7       Am                H7
Et håb blev knust, en fremtid sank i grus 
 Em     Em7    Am           H7
I tror, I fik en sejr bragt i hus
         Am     D              G            C
Men slagne mænd skal rejse sig igen
     F#        H7          Em              H7
og de, der faldt gi´r styrke til vor kamp
    Em     Em7      Am                H7
Vi ved, vi ved, at natten bli´r til dag
    Em Em7   Am           H7
at sejr følger efter nederlag 
     Am     D          G                     C
Et samlet folk kan aldrig trampes ned
       F#            H7           Em               Em7
vor modstandskamp skal samle fler og fler og fler og
Am   D       G              C
herrene må vige når vi ved
    F#    H7       Em        H7   Em
at intet kan stå mod vor enighed
     Am                            F#
Så svar os, herrer, hvem pløjer jeres jord
          Em                  H7
Hvem bryder kobber op fra bjergets dyb
           Em             Em7         Am                     H7          Em Em7 Am H7
:/: EL PUEBLO UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO :/:

I taler om at være national,
men våbnene har andre vist betalt
I fører landet ad “den rette vej”
men hvilken vej går USA´s lakaj ?
Igennem nederlaget vil vi få
En viden, som I aldrig kan forstå
Et væbnet folk kan aldrig trampes ned
vor modstandskamp skal rive hele folket med
og herrene må vige, når vi ved
at intet kan stå mod vor enighed
Og ubetvingeligt bryder råbene frem
fra Chile, Guinea, Cambodia og Vietnam
:/: EL PUEBLO ARMADO, JAMAS SERA APLACADO :/:
Stormsangen
Oversat fra Der Rote Wedding, men omskrevet i overensstemmelse med danske forhold. Sangen refererer til DKP’s 1. maj-demonstration i Nakskov  i 1931, som politiet slog hårdt ned på, da den forsøgtes gennemført trods forbud.
T: Erich Weinert & Ernst Busch
M: Hanns Eisler 
O: Ernst Busch

G
Storm-storm-storm-storm

befri jer fra sult og fra savn
Am
Storm-storm-storm-storm

Til kamp for et rødt København
       G7                       C
Her synger vi ikke om røg og damp
     G7                           C
vi synger og spiller om klassekamp
         D7
snart lærer I vor melodi !
     G7                             C
Vi går imod fjenden med faste skridt
        G7                                C
Vor sang og vort spil, det er dynamit 
         D7
imod borger og bourgeoisi
 G        D7     G           D7
Kammerater, byg barrikaden
C                      G
Er I til kampen klar ?
E7             Am      E7          Am
Ingen skal røve os retten til gaden,
D7                               G
knytnæven, det er vort svar !
C
Truende fascismens farer
                     G    
står i vor horisont
Am   E7         Am  E7
Ind i rækken, proletarer !
G              D7  G
Rød front, rød front !

Storm-storm-storm-storm
Ingen skal spærre vor vej
Storm-storm-storm-storm
Vi husker den første i maj
Den dag blev i Nakskov en blodig leg 
I morgen måske er det dig eller mig
os røver man ikke vor ret
Ved Christiansborg fik vor kamp sin dåb
mod knipler og fængsel ! er kampens råb
og her bliver ingen træt
Kammerater, byg barrikaden
Er I til kampen klar ?
Ingen skal røve os retten til gaden,
knytnæven, det er vort svar !
Truende fascismens farer
står i vor horisont
Ind i rækken, proletarer !
Rød front, rød front !

Storm-storm-storm-storm
for arbejderdiktatur
Storm-storm-storm-storm
snart står Magrethe for tur
der ramled så mangen en krone før
snart fejer vi også for Danmarks dør
Magrethe den Sidste herut !
Da slutter med Sovjet vi broderpagt
Med rigsdagspræk og med kongemagt
er det for bestandigt slut
Kammerater, byg barrikaden
Er I til kampen klar ?
Ingen skal røve os retten til gaden,
knytnæven, det er vort svar !
Truende fascismens farer
står i vor horisont
Ind i rækken, proletarer !
Rød front, rød front !
Der rote Wedding
Skrevet i maj 1929 i forbindelse med 1. maj-demonstrationen i arbejderkvarteret Wedding i Berlin, som den socialdemokratiske politipræsident havde forbudt. Politiet åbnede ild mod demonstranterne, da de ignorerede forbuddet.
T: Erich Weinert
M: Hanns Eisler (Stormsangen)

G
Links, links, links, links !

Die Trommeln werden gerürht !
Am
Links, links, links, links !

Der rote Wedding marchiert !
       G7                             C
Hier wird gemeckert, hier gibt es Dampf,
         G7                      C
denn unsere Parole ist Klassenkampf
         D7
nach blutiger Melodie !
       G7                                   C
Wir betteln nicht mehr um Gerechtigkeit !
       G7                                   C
Wir stehn zum entscheidenen Angriff bereit !
            D7
zur Vernichtung der Bourgeoisie !
G        D7         G                      D7
Roter Wedding grüsst euch, Genossen
C
Haltet die Fäuste bereit !
E7            Am    E7            Am
Haltet die roten reihen geschlossen,
D7                                  G
denn unser Tag ist nicht weit !
C
Drohend stehen die Fascisten
                         G
drüben am Horizont !
Am    E7      Am          E7
Proletarier, ihr müsst rüsten !
G                D7 G
Rot Front ! Rot Front !

Links, links, links, links !
Trotz Fascisten und Polizei !
Links, links, links, links !
Wir gedenken des Ersten Mai !
Der herschenden klasse blut’ges Gesicht,
der rote Wedding vergisst es nicht,
und die Schande der SPD !
Sie woll’n uns uns das Fell über die Ohren ziehn !
Doch wir verteidigen das rote Berlin,
die Vorhut der Roten Armee ! 
Roter Wedding grüsst euch, Genossen
Haltet die Fäuste bereit !
Haltet die roten reihen geschlossen,
denn unser Tag ist nicht weit !
Drohend stehen die Fascisten
drüben am Horizont !
Proletarier, ihr müsst rüsten !
Rot Front ! Rot Front !

Links, links, links, links !
Die Fahne weht uns foran !
Links, links, links, links !
Der Rote Wedding tritt an !
wenn unser Gesang durch die Strassen braust,
dann zittert der Feind vor der Arbeiterfaust !
Denn die Arbeiterklasse erwacht !
Wir stürzen die Säulen des Ausbeuterstaats
und gründen die Herrschaft des Proletariats !
Kammeraden, erkämpft euch die Macht ! 
Roter Wedding grüsst euch, Genossen
Haltet die Fäuste bereit !
Haltet die roten reihen geschlossen,
denn unser Tag ist nicht weit !
Drohend stehen die Fascisten
drüben am Horizont !
Proletarier, ihr müsst rüsten !
Rot Front ! Rot Front !
Skipper Klements morgensang
Skrevet i 1971 til teaterstykket “Blod og Brand”. Var meget brugt i anti-EF kampagnen.
T: Ebbe Kløvedahl Reich
M: Leif Varmark

Dm              Am         Dm       Am
Skærm jeres hus med grav og planke
Dm           Am  F            C     
hvæs jeres leer snittende blanke
Bb            F              C
frygt ikke Rantzaus sorte hær
Bb           F           C
silke skal vige for vadmelsklæ´r
F               C          F       C
Bønder og tømrer’, jyske knejte 
Bb            F        C          Dm   Am Dm Am
nu skal vi sejre i grevens fejde

Mennesker bytter de ud for penge 
porten til frihed de låse og stænge
piner og binder med arv og gæld
jorden, som havde de skabt den selv
Bønder og tømrer’, jyske knejte
nu skal vi sejre i grevens fejde

Bagved de riges glitrende hjelme
skjuler sig bange, skælvende skælme
Djævelen selv har dem givet til pynt
Rustninge, skjolde, jord og mønt
Bønder og tømrer’, jyske knejte
nu skal vi sejre i grevens fejde

Rigdom, si´r de, er for de rige
Bibelen har noget andet at sige
Fattig på jorden vandred guds søn
hented’ just ikke hos dem sin løn
Bønder og tømrer’, jyske knejte
nu skal vi sejre i grevens fejde

Kirkens sorte skadesværme
skal sig for pigernes latter beskærme
spraglede herremandshaner på stand
møde nu skal den danske mand
Bønder og tømrer’, jyske knejte
nu skal vi sejre i grevens fejde

Hanen har galet trende gange 
stå nu kun fast, for vi er de mange
Lad ikke fremtiden sige om os
rigdommen knægted os uden at slås
Bønder og tømrer’, jyske knejte
nu skal vi sejre i grevens fejde
Vi lister os afsted 
Stammer fra starten af 1970’erne. Dengang startede tredje vers “Lad flower-power her til lands (...) så visner deres blomsterkrans (...)” 
T: ?
M: ? (Vi lister os afsted på tå)

     D            
Vi lister os afsted på tå
                         A
når vi går på aktioner

vi er de ræverøde få
                             D
som starter revolutioner
     G
Vi kaster bomber, grus og sten
       D  
en molotov, en lille en
       A
med nydende blikke i øjnene blå
                                 D
vi er farlige, kan I jo nok forstå

På ambassaden går vi ind
med bomber gemt i lommen
de ser os straks og råber op
“The reds they are acomin´”
Men vi er væk straks alle som en
tilbage er kun forkullede sten
af det der engang var et mægtigt symbol 
på et rige der strakte fra pol til pol

Når DKP er listet hjem
så går vi til makronen
så har vi ikke læng´re dem
der hindrer revolutionen
så la´r vi Maos lille trop 
få lov at stå og læse op
om Lenin og Mao og Trotskij og Che
og håber at østen bli´r rød af det

Og “ikke-volden” her til lands
får en granat i hånden
så falmer humanismens glans 
og de opgiver ånden
Først da der ta´r vi rigtig fat
i løbet af en enkelt nat
bli´r Danmark med LO og pengenes magt
lavet om til den rødeste arbejdermagt
Sang om at samle kræfter
T:Arne Würgler 
M: ?

Am                                          Dm
Ræk mig dine hænder, lad mig se om de er ru
              F             G                Am
Lad mig kysse din nakke, gøre ungen jaloux
Am                         Dm
Nu ta´r vi fri, skønt klokken kun er to
            F           G                    Am
Lad os elske på sengen, la´ gardinerne glo
            C                        G
Lad os ligge og grine og gi´ os lidt tid
        F                              C                E7
til at samle kræfter til den kommende strid
         Am                                   Dm
Vi er børn af de svage men med flertallets ret
          F                  G             Am
alt for længe har vi lystret og skjult at vi har grædt

Din krop er mørk og varm og min er noget hvid
I dit ansigt er der rynker af sorg og stress og slid
Vi har lige talt om det nye år, depression og ledighed
er de gaver som vi får
Lad os ligge og grine og gi´ os lidt tid
til at samle kræfter til den kommende strid
Vi er børn af de svage men med flertallets ret
alt for længe har vi lystret og skjult at vi har grædt
Kapitalismen
T: Per Dich, 1966
M: Ukendt, Trad. engelsk

              D                   G
Hun var fattig, men så ærlig
             A                            D
hun var barndomshjemmets pryd
                                       G
men en rig mand blev begærlig 
          A7                   D
og så tog han hendes dyd
                        G
Sådan er kapitalismen 
        A                D
utak er de armes løn
                           G        
det´ de riges paradis, men
               A7               D
jeg syn´s fa´me det er synd

Da på ballet hun var gået
traf hun ham på pigejagt
Hun sa´: “jeg har aldrig fået noget”
det sku´ hun aldrig ha´sagt
Sådan er kapitalismen 
utak er de armes løn
det´ de riges paradis, men
jeg syn´s fa´me det er synd

Hun tog toget ind til staden
for at skjul´ sit syndefald
Nu går hun og trækker på gaden
fire kroner for et knald
Sådan er kapitalismen 
utak er de armes løn
det´ de riges paradis, men
jeg syn´s fa´me det er synd

Se det lille hus med stråtag
hvor hendes gamle moder bor
spiser kaviar med velbehag
lever fedt af datterens hor
Sådan er kapitalismen 
utak er de armes løn
det´ de riges paradis, men
jeg syn´s fa´me det er synd

Pigen trækker nu på strøget
klædt i laktaske og tyll
Hun er havnet helt i møget 
det´ det rige møgsvins skyld
Sådan er kapitalismen 
utak er de armes løn
det´ de riges paradis, men
jeg syn´s fa´me det er synd

Hun har ligtorne på halen 
hun har fnat - og det I ved
Så hun springer i kanalen
slut med hor - ja ded var ded
Sådan er kapitalismen 
utak er de armes løn
det´ de riges paradis, men
jeg syn´s fa´me det er synd

De trak hende op af dyndet
sjaskvåd - viklet ind i tang
“Hun er død - for hun har syndet !”
- men hun rejste sig og sang: 
Sådan er kapitalismen 
utak er de armes løn
det´ de riges paradis, men
jeg syn´s fa´me det er synd
I kan ikke slå os ihjel
T&M: Tom Lundén

         C
I har slået med knipler 
        Em
I har truet med våben
        Am 
I har prøvet at stoppe 
        G
jeres egne børns råben
         F
I kan komme med hjelme 
     C
og hule paragraffer
          Dm
men I burde snart ku´ indse
               G
at det’ jer selv I straffer
         C
I kan ikke slå os ihjel
        Em
I kan ikke slå os ihjel
        Am
I kan ikke slå os ihjel
              G
Vi er en del af jer selv

I holder på magten
og støtter det I kender
I kæmper jeres kampe
for at vinde nye stemmer
låser vores døre
med sikkerhedskæder
vi er mennesker som lever
ler og kæmper mens vi græder
I kan ikke slå os ihjel
I kan ikke slå os ihjel
I kan ikke slå os ihjel
Vi er en del af jer selv

I kan sætte os i fængsel
og fjerne os fra verden
I kan sætte detektiver 
til at følge vores færden
I kan splitte alt med bomber
lægge verden øde
er os eller er det jer selv
I er bange for at møde
I kan ikke slå os ihjel
I kan ikke slå os ihjel
I kan ikke slå os ihjel
Vi er en del af jer selv
Til ungdommen (Kringsatt av fiender)
Norsk sang fra 1936. Nordahl Grieg blev selv skudt ned under et raid over Berlin i december 1943
T: Nordahl Grieg 
M: Otto Mortensen

Em               H
Kringsatt av fiender
                  Em  (7)
gå inn i din tid
Am (7)      D        (7)
Under en blodig storm
G            C
vi dig til strid
F#              H      (7)
Kanske du spør i angst 
Em         H
udekket, åpen
                     Em7     Am
hvad skal jeg kjempe med,
         F#     H7 Em
hvad er mit våpen ?

Her er dit vern mot vold, 
her er dit sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd
For al vor fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må men -
øk det og styrk det !

Stilt går granatenes
glidende bånd
Stans deres drift mot død
stans den med ånd !
Krig er forakt for liv -
fred er å skape
Kast dine krefter inn
døden skal tape !

Elsk og berik med røm
alt stort som var
Gå mot det ukjente
fravrist det svar
Ubygde kraftverker
ukjente stjerner
skab dem med skånet livs
dristige hjerner

Edelt er mennesket
jorden er rik
Finnes her nød og sult
skyldes det svik
Knus det ! I livets navn
skal urett falle
Solskinn og brød og ånd
eies av alle

Da synker våpene
maktesløs ned
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred
Den, som med høyre arm 
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde

Dette er løftet vort
fra søster til bror
vi vil bli gode mot
menskenes jord
Vi vil ta vara på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen
Hører du nogen kalde
Fra “Politiske Digte”, 1976.
T: Carl Scharnberg 
M: Lars Ole Bonde

Dm                    Am7
Hører du nogen kalde 
     F            Bb       Csus4 C
på store og stærke mænd 
Bb          Gm7      A7
da er det tiden at samle
Bb        C          Dm
alle de svage igen

Den, der ikke tør vælge 
ad hvilken vej han vil gå
ender som sten i den trappe 
de stærke vil træde på

Den, der vælge at kæmpe
trods vished om nederlag
ved, at andre vil følge
så svage bli´r stærke en dag

Hører du nogen kalde 
på store og stærke mænd
da er det tiden at samle
de svages styrke igen
Så dyrker de korn på et alter i Chile
T: Inger Christensen
M: Troels Trier 
(T&M: Pia Raug ?!?)
Tekst: Inger Christensen, fra digtsamlingen "Det", 1969; melodi: Eyvind Lender, 1973.

                    D                         G
Så dyrker de korn på et alter i Chile
                     D                              G
Så hælder de mælk i en gammel kanon
                     D                       A7(sus4)
Så stabler de ved af forgiftede pile
                     D                     G
Så planter de ris i en tabt bastion

Så spiller de bold med uskyldige bomber
Så leger de skjul i et tomt parlament
Så spiller de skak med de bittesmå stumper
af det der engang var en stor præsident

Så dyrker de vin i den stenede Mafia
Så slagter de geder og får i en bank
Så kører de rundt i en Rolls Royce i Sofia
Så brænder de rubler og dollars og franc

Så synger de sange om folkenes lykke
Så synger de sange om folkenes sorg
Så blæser de alle partier et stykke
og vælter den sidste papirtigers borg
Svar (Tværs igennem lov til sejr)
1928 ?
T: Rudolf Nielsen 
M: Jon A. Corell

            D                     A
Tværs igennem lov til sejr
            D                 A
Der går ikke andre veje
             F#m   Hm         F#m
til vort drømte frie land
          Hm                    E7
Før vi tramper ned og skaffer
                          A
vej i lovens paragraffer
E7                     A
er vi trælle alle mand

Alternativ becifring:

G                      D
Tværs igennem lov til sejr
G                  D
Der går ikke andre veje
F+                    Hm
til vort drømte frie land
G                     A   
Før vi tramper ned og skaffer
G                   D       
vej i lovens paragraffer
G     A              D  
er vi trælle alle mand

Lad dem rase, lad dem true
vi vil ikke la´ os kue
Svarer vi dem koldt og hårdt
Om I bjæffer, om I snerrer,
endnu er dog, høje herrer,
vore hænders arbejd´ vort

Endnu er en strejkebryder
fredløsnidding, skønt han nyder 
værn fra selve kongens råd
En forræder kalder vi ham,
trods medaljen I kan gi´ ham
med lidt ros for tapper dåd

Før vi tramper ned og skaffer
vej i lovens paragraffer
er vi trælle alle mand
Rejs al kraft, som klassen ejer
Tværs igennem lov til sejr
Støt os, den som kan
Røde Wilfred
Skrevet til Faglig Ungdoms kampagne “For en løn til at leve af” i begyndelsen af 1970’erne. Igennem lang tid Faglig Ungdoms slagsang.
T: Jesper Jensen 
M: Holst/Würgler

E
Vi må ned med nakken for at lære noget
F#m
Hvis du tror at du bli´r taget med på råd
H
så er der sgu’ noget du har misforstået
                                       E
for vi skal bare brug´s til noget
              H
Bagved guldfisk og lakajer
           E
tjener bagmænd fedt på os
          H
Røde Wilfreds røde hilsner
         E
viser folk hvorfor vi slås
         A
Røde Wilfred, Røde Wilfred
             E
han har mistet barnetroen
        H
Ikke flere narresutter, 
                 (A G# F#)E
nu går Wilfred i aktion
        A              E
Ikke flere narresutter, 
           H  (A G# F#) E
nu går Wilfred i aktion

Vi må gå og knokle for en ussel løn
og så si´r de ungdomstiden er så skøn
mens de folder hænderne og ber en bøn
lad dem få et or´nligt drøn ! 
Bagved guldfisk og lakajer
tjener bagmænd fedt på os
Røde Wilfreds røde hilsner
viser folk hvorfor vi slås
Røde Wilfred, Røde Wilfred
han har mistet barnetroen
:/: Ikke flere narresutter, 
nu går Wilfred i aktion :/:

Vi må ud og svømme for at klare lej´n
inde bagved tangen lurer bolighajen
tænderne er skarpe, du bli´r helt forleg´n
vi gi´r hajen en på kaj´n
Bagved guldfisk og lakajer
tjener bagmænd fedt på os
Røde Wilfreds røde hilsner
viser folk hvorfor vi slås
Røde Wilfred, Røde Wilfred
han har mistet barnetroen
:/: Ikke flere narresutter, 
nu går Wilfred i aktion :/:

Nu´ vi ikke læng´re små forknytne nor
Ikke mankefår der bare står og glor
Kom nu kammerater, syng med i kor:
vi vil ikke nøj´s med ord
Bagved guldfisk og lakajer
tjener bagmænd fedt på os
Røde Wilfreds røde hilsner
viser folk hvorfor vi slås
Røde Wilfred, Røde Wilfred
han har mistet barnetroen
:/: Ikke flere narresutter, 
nu går Wilfred i aktion :/:
Bella ciao I
Italiensk partisanvise (fra 2. verdenskrig?)
T: ?
M: ? 
O: ?

           Em
Tidlig, tidlig i morgengryet
                                          H
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
                Am      (D7)   Em (G)
:/: Tidlig, tidlig i morgengryet
          H(H7) H7    Em (Em)
traf vi på vor fjende:/:

Partisaner, kom og hjælp mig
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
:/:Partisaner, kom og hjælp mig
jeg mærker døden nærme sig:/:

Kammerater, hvis jeg skal dø nu
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
:/:Kammerater, hvis jeg skal dø nu
så tag mig med, så tag mig med:/:

Oppe på bjerget vil jeg begraves 
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
:/:Oppe på bjerget vil jeg begraves
under skyggen af en blomst:/:

Og den blomst, det skal alle vide
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
:/:Det er blomsten til partisanen
der gav sit liv for vores frihed:/:
Bella ciao II
Italiensk partisanvise
T: ? 
M: ? 
O: ?

                 Em
En dunkel morgen før tågen letted’
                                          H
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
                     Am           (D7)    Em (G)
:/: En dunkel morgen før tågen letted’
            H (H7) H7    Em (Em)
stod vor fjende foran os :/:

Og hvis jeg dør nu, åh kammerater
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
:/: Og hvis jeg dør nu, åh kammerater
så bær mig til mit hvilested :/:

Og begrav mig i bjergets skygge
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
:/: Og begrav mig i bjergets skygge
og plant en lille blomst derved :/:

Og de men’sker der går forbi mig
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
:/: Og de men’sker der går forbi mig
de ser den lille blomst og si’r :/:

Denne blomst er et evigt minde
Bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
:/: Det er blomsten for partisanen
der gav sit liv for vor frihed :/:
Bella Ciao III
Italiensk partisanvise
T: ? 
M: ? 
O: ?

              Em
En tidlig morgen før dagen gryede
              
o bella ciao, bella ciao,
        H 
bella ciao ciao ciao
               Am            (D7)   Em (G)
En tidlig morgen før dagen gryede
                  H(H7)     H7     Em (Em)
var fjenden standset ved vor by.

Åh partisaner, åh tag mig med jer
o bella ciao, bella ciao, 
bella ciao ciao ciao
Åh partisaner, åh tag mig med jer
for jeg tror jeg snart skal dø.

Og hvis jeg falder, åh partisaner
o bella ciao, bella ciao
bella ciao ciao ciao
Og  hvis jeg falder, åh  partisaner
så skal I finde mig en grav.

I bjergets side der vil jeg hvile
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao ciao ciao
I bjergets side der vil jeg hvile
i skyggen af en dejlig blomst.

Og børn, der løber så tæt forbi mig
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao ciao ciao 
Og børn, der løber så tæt forbi mig
vil sige: "Se en dejlig blomst".

Og denne rose er partisanens
o bella ciao, bella ciao,
bella ciao ciao ciao
Og denne rose er partisanens
som faldt for frihed og for fred.
Bella ciao (italiensk)
Italiensk partisanvise
T: ?
M: ? 

           Em
Stamattina mi sono alzato
                                              H
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
           Am     (D7)   Em (G)
Stamattina mi sono alzato
             H(H7)H7 Em (Em)
e bo trovato l’invasor

O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
O partigiano portami via
che mi sento di morir

E se muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E se muoio dal partigiano
tu mi devi seppelir

E seppelire lassu’ in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E seppelire lassu’ in montagna
sotto l’ombra di un bel fior

E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E le genti che passeranno
e diranno che bel fior

E quest’ il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
E quest’ il fiore del partigiano
morto per la liberta
Sekteristens slagsang
T: Jesper Jensen 
M: ? (Sov, Dukkelise)

       A              E7            A
Når verden ser ud som et satans rod
     D                       A
og alle er bange og klemt
                     E7            A
må nogen gå foran med gejst og mod
      H          H7             E
og optræde fast og bestemt:
A                       E7
Her er min fane, sikken kulør
                   A
rødere fane sås ikke før
                            A7           D
og hvis du ikke er enig med mig
                 A         E7            A
er der sku´noget i vejen med dig

For fløjen til venstre er slap og svag
og præget af dumhed og flip
og bundet af dogmer og sprog og flag
nu gælder det om at gi´ slip
Her er min tolkning, logisk og klar
der kan jeg hente samtlige svar
Her er min linie, stram og korrekt
Stållinealen skaffer respekt

Hvad andre de laver er dels forkert
dels tegn på en manglende sans
for kunsten at være en smule bonert 
i massernes hvirvlende dans
Her er min platform, uden en plet
platform for dem, der altid har ret
Her er min praksis, uden en fejl
renset for både slaphed og gejl

Nu må avantgarden snart kende sin plads
de falske profeter må væk
som står for det der reformistiske gas
og revolutionsromantæk !
Her er min fjende - rød det er klart:
frænde er frænde værst kammerat
Her er partiet, spydspids og klo
Her er mit medlem, så er vi to

Dernede på gulvet, hvor masserne står
bli´r vores paroler forstået
og var de måske nogle andre i går
betyder det slet ikke noget
Her er min basis - smal men reel
skrider den, så er det værst for den selv
Her er min fremtid, sejren er vis
taber jeg, er det grundet på pis

Her er min fane, sikken kulør
rødere fane sås ikke før
og hvis du ikke er enig med mig
er der sku´noget i vejen med dig
Midt om natten
T&M: Gasolin

Em                            C
Strisserne kom før vi ventede dem
              Em      C
midt om natten
     Em                              C
så mig og min baby vi var på den igen
              Em      C
midt om natten
     Em                         C
de kylede gas gennem vinduerne
     Em                        C
så tårerne de trillede i stuerne
    D
åh-ja
              Em       C
midt om natten

Det næste der skete tør jeg ikke tænke på
midt om natten
en fyr vi kaldte Spacy tog den ud i det blå
midt om natten
Han ramte gaden fra en femte sal
det er ikke vores skyld, han var bare bindegal
sagde strisserne
midt om natten

De lukkede os ud, da klokken den var cirka tre
midt om natten
de sagde gå nu hjem, men vi spurgte hvor er det
midt om natten
nu glæder jeg mig til, at jeg bli´r en gammel mand
så får jeg nok et værelse med lys og med vand
og der kommer strisserne vel ikke på besøg
igen
midt om natten
midt om natten

A          D
Åh mañana
G           D                 A
håber vi får i morgen med
A          D
Åh mañana
G          D                 A
håber vi får i morgen med
Noget om mistænksomhed
T: Halfdan Rasmussen 
M: Mogens Jermiin Nissen

Am           E7             Am     E7         Am
Himlen er lukket med døre af silende regn
A              A7                                          Dm
Tordenen hamrer i rummet, så luften slår gnister
Dm6      E7        Am             A7          Dm
Nede på torvet i Virum står to kommunister
Am           Dm      Am           E7            Am
bag en markise bemalet med sælsomme tegn

Damen i brugsen er angst krøbet om bag en karm
Regnen slår ind over torvet som vand fra en sluse
To kommunister med briller og rødternet bluse
truer ad lynildens flammen og tordenens larm

Så er der stille et lille sekund eller to
Himmel og jord står i et over brugsens markise
To kommunister går over den regnvåde flise,
åbner butiksdøren, siger med tilkæmpet ro:

To kilo melis, et løg og en hof eller stjerne
Fem pund kartofler med skræl og et fødselsdagskort
To kommunister betaler og skynder sig bort
Regnen er stilnet. Det tordner et sted i det fjerne
Partisansangen
Skrevet i 1920 under kampene mod interventionshærene i Sovjet, oversat til dansk før 1933.
T: S. Parfenow & S.Alymow 
M: S. Aturow 
O: Otto Gelsted

           Am             E Am 
Frem i tætte, tapre skarer
G      C          G           C
over bjerg og gennem slugt
   Am        Dm
:/: ud mod Stillehavet drev vi 
             C         E       Am
hver en hvid-armé på flugt :/:

Stolt og trodsig vajed´ fanen
blev i slaget blodigrød
:/: baned´ vej i hårde kampe
frem, til sejrsråbet lød :/:

Mindet om de røde helte
aldrig os af tanke går
:/: Se - det stråler ufordunklet
mere gyldent år for år :/:

Lyser klart som fyr i natten
på de skarpe klippeskær
:/: Solen flammed´ over havet
da vi slog de hvides hær :/:

Fjenden tvang vi ud i dybet
Jaged´ bort hver ataman
:/: Partisaner planted´ fanen
ved det Stille Ocean :/:
Når jeg ser et rødt flag smælde
“Ung Flagsang” Skrevet til DSU’s kredsstævne, sommeren 1923
T:Oskar Hansen 
M: Johannes Madsen

G                    C            G
Når jeg ser et rødt flag smælde
G                                    D7
På en blank og vårfrisk dag
D7          Am         Em       A7
Kan jeg høre det sælsomt fortælle
               A7                                 D
Om min verden, mit folk og min sag
D         G                D7         G        
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen
G             C             Am            D7
Mens det kogler af kraft i mit mod
D7        G                                        C      
Thi det flag, der nu smældende når himlen
C        G                D7           G
Er jo rødt som mit brusende blod

Jeg har set min fader ranke
Ryggen op i flagets brus
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
I dets stolte, befriende sus
Jeg har elsket dets farve fra lille 
Da min mor tog mig op på sit skød
Og fortalte mig manende og stille 
Om en fane så knitrende rød

Jeg har anet slægters striden
Imod fremtids fjerne mål
Jeg har set trælletoget i tiden
Blive mænd bagved kampfanens bål
Jeg har set den i blafrende storme
Jeg har elsket den flammer i strid
Og bag den så jeg arbejdshænder forme
Verden om til en lysere tid

Det er sliddets slægters fane
Over fronten vid og bred
Den skal ungdommen ildne og mane
Den skal knuse hvert grænsernes led
Den var forrest i fredelig færden
Den var forrest i stormklokkens klemt
Det er fanen der favner hele verden 
I dens folder fremtiden gemt
Det unge sejrende proletariat
Oversat fra “Dem Morgenrot entgegen” i 1918
T: Heinrich Eildermann ? Heinrich Arnulf ?
M: Leopold Knebelsberger (Im Mantuna) Andreas Hofer?
O: Frederik Dalgård

       F                C   C7      
Vi vandre sol i møde
    F                    C                     
vi arbejds unge hær
           Gm                  Bb    Gm           
Snart modnes sejrens grøde
     C             C7     F            
og fjendens fald er nær
    Dm                 A7                     
Vi iler frem med stærke fjed
     Gm                E7        A                   
arbejderungdom, er du med ?
     F       D7     Gm        C    C7 F                          
Vi er det unge sejrende proletariat
              D7     Gm Bb   F     C   F                           
Vi er det unge sejrende proletariat

Vi glemte ej i tiden
de mørke barndomsår
Igennem barndomstiden
man bød os trællekår
I lænker træller barn og ung,
men nu blev byrden os for tung
:/: Vi er det unge sejrende proletariat :/:

Men slid og slæb kan lære
det giver kraft i arm
men mens vi rigdom nære,
vi selv blev mere arm
Men lad det blive kød og blod: 
Til dette er vor kraft for god
:/: Vi er det unge sejrende proletariat :/:

Så ræk da jere hænder 
til mægtig verdenspagt
og aldrig kampen ender
før brudt er guldets magt
før sidste fjende er på flugt
før sliddets søn får sliddets frugt
:/: Fremad du unge sejrende proletariat :/:
Dem Morgenrot entgegen
T: Heinrich Eildermann ? Heinrich Arnulf ?
M: Leopold Knebelsberger (Im Mantuna) Andreas Hofer?

        F                     C C7
Dem morgenrot entgegen,
      F                      C
ihr kampfgenossen all!
        Gm               Bb Gm
Bald siegt ihr allerwegen,
        C              C7      F
bald weicht der feinde wall!
      Dm                                A7
Mit macht heran und haltet schritt!
    Gm   E7                     A
Arbeiterjugend, will sie mit?
       F           D7     Gm          C    C7 F   
Wir sind die junge garde des proletariats!
       D7        Gm    Bb            F     C   F    
Wir sind die junge garde des proletariats!

Wir haben selbst erfahren
der arbeit frongewalt
in düstren kinderjahren
und wurden früh schon alt.
Sie hat an unserm fuss geklirrt,
die kette die nur schwerer wird
:/: Wir sind die junge garde des proletariats! :/:

Die arbeit kann uns lehren
und lehrte uns die kraft
den reichtum zu vermehren 
der unsre armut schafft.
Nun wird die kraft, von uns erkannt,
die starke waffe unsrer hand!
:/: Wir sind die junge garde des proletariats! :/:

Wir reichen uns die hände,
genossen, all, zum bund!
Des kampfes sei kein ende,
eh’ nicht in weiter rund’
der arbeit freies volk gesiegt,
jeder feind am boden liegt.
:/: Vorwärz, du junge garde des proletariats! :/:
Det kan blive bedre, kammerat
T&M: Kierpaul og Egelund

           G                    C
Der er et isbjerg i dit mellemgulv
                                           G
der er en hugorm under din tunge
                                      C
dit hoved klaprer som et ØK-kontor
         D               G
du er helt ude at svømme
      D                    G
Dit hus er som en slagmark
              D         G
og du er ude på mord
                         C
du længes efter kærtegn
                               D         G
livet er tomt som et ministerord
 F                   C
Det kan blive bedre, kammerat
            G
men du klarer det ikke alene
 F                         C
I vor kamp er der brug for dig
          D
det er folket, du skal tjene

Du føler årenes reb om din hals
du er bundet på hænder og fødder
smerterne skriger som en orkan
på dit job er der intet at gøre
Du ville gerne befri dit liv
du ta´r en halv kasse bajere
dine venner har det ligesom dig
I skulle finde ud af det sammen
Det kan blive bedre, kammerat
men du klarer det ikke alene
I vor kamp er der brug for dig
det er folket, du skal tjene

Det er ikke din kone, du ved det godt
det er ikke hende du skal smadre
og ikke dine venner og ikke dig selv
vi ved sgu´ godt hvad det gælder
Dit liv kan du aldrig befri alene
det går kun sammen med andre
Livet under kapitalens magt
skal vi alle være med til at ændre
Det kan blive bedre, kammerat
men du klarer det ikke alene
I vor kamp er der brug for dig
det er folket, du skal tjene
Der er noget galt i Danmark
Gu’ der så.
T&M: John Mogensen

          F                                                                                       Bb
Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt ad helved til
C7                                                                               F
Bare tegnedrengen er i orden kan man få det som man vil
                                                                                                  Bb         
Blæse vær´ med andres mening selv om det er dem der står for skud
  C7                                                                                  F    C7         
Der er noget galt i toppen, no´et der trænger til at skiftes ud

F                                                             Bb                                G7             
Jensen går ned til en å for at fange sig en fisk, hvad han ofte har gjort
 C7                                                                 F                                     C7           
Men der er ingenting at hente, en industri har fyldt åen op med skidt og lort
F                                                                             Bb                   G           
Før gik han tur langs med stranden og nød de vilde fugle i titusindvis
 C7                                                               F   (C  D   E)              
Nu kan han få dem i olie, men til for høj en pris, for der er 

Prøv blot at se, hvad der sker med de gamle gader midt i vor by København
Hæslige kasser skyder op, nu er turen også kommet til det kære Christianshavn
Lastbil på lastbil skal larme og ose langs kanalen hvert andet minut
De må standse i tide, nu må det være slut
Man binder os på mund og hånd
“Alle gyldne løfter mellem to mennesker kan brydes med rimelighed, fordi forudsætningerne så tit brister. Det eneste løfte, man aldrig har lov at bryde, er det, som måske aldrig er sagt, men som er forudsætningen for hæderligt samliv: Du ejer dig selv. Du har din fulde frihed. Du skal ikke blive længere hos mig, end du selv vil. Derfor er det en forbrydelse at nægte at gå med til skilsmisse.” P.H. 1937
T: Poul Henningsen, 1940
M: Kai Normann Andersen, 1940

Em             F#              H7
Gribe efter blanke ting
                                    Em
vil hvert et grådigt lille barn
C                 G                 C
Binde andre med en ring
                     Am   H7
gør man som helbefar´n
Em                           F#7      H7
Tænk, hvor har man stået tit
                                   Em
og delt et vindu´s paradis
Am                        Em
Helle, helle, det er mit !
                             H7  E
Og livet går på samme vis
                                           E      (E6)
Man binder os på mund og hånd
                                           F#m7 H7
med vanens tusind stramme bånd 
                   F#m7 H7                E
og det er besværligt at flagre sig fri
                                        E    (E6)
Vi leger skjul hos en som ved
                                       F#m7 H7
at skærme os mod ensomhed
                     F#m7 H7             E E7
med søde kontrakter vi luller os i
               A                    Am                E   C#m
Kunne vi forbyde de tre ord: jeg lover dig
                  F#7                               F#m7 H7
var vi vist i kærlighed på mere ærlig vej
                                            E       (E6)
De ord vi svor med hånd og mund
                                      F#m7 H7
de gælder kun den korte stund
                  F#m7 H7               E
til glæden er borte og alting forbi

Kærlighed og ægteskab
hva´ kommer de hinanden ved ?
Kedsomhedens tomme gab
til kæben går af led
Elskov er den vilde blomst
i gartner hænder går den ud
Skærmet får den sin bekomst
men blomstrer hedt i storm og slud
Man binder os på mund og hånd,
med vanens tusind stramme bånd,
men ingen kan ejes. Vi flagrer os fri
I alle kærtegn er en flugt,
de røde sansers vilde flugt
fra pligternes travle fortrampede sti
Du må ikke eje mig, jeg ejer ikke dig
Alle mine kys er ikke ja og ikke nej
De ord vi svor med hånd og mund
de gælder kun den svimle stund
det netop er kysset fra dig jeg ka´ li´

Møde hvad der venter os
og ingen ve´ hvordan det går
Bære skæbnen uden trods
hvad der så forestår
Glad ved hver en venlighed
men uden tro, at det bli´r ved
Søge fred, idet vi ved,
at vi har ingen krav på fred
Man binder os på mund og hånd
Men man ka´ ikke binde ånd
og ingen er fangne, når tanken er fri
Vi har en indre fæstning her
som styrkes i sit eget værd
når bare vi kæmper for det, vi ka´ li´
Den som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl
Ingen kan regere det, som vi bestemmer sel´
Det lover vi med hånd og mund
i mørket før en morgenstund
at drømmen om frihed bli´r aldrig forbi
Enhed skaber styrke
Gu’ gør den så
T: Bjarne Whatkin
M: ? russisk folkemelodi

Am                E7                                Am                     
Vi har set de steder, hvor det kom til krig
Am                 E7                        Am                 
når en arbejdsgiver ej ønskede forlig
Dm                  Am      E7                Am                        
Vores krav er små, det er desværre givet
        Dm                 Am         E7                  Am                                 
men arbejdsgiveren siger nej som gjaldt det selve livet
Am                                                                                    
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
Dm                Am E7              
det er vejen frem
 Am                                                              
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
 Dm           Am      E7         Am                   
det bringer sejren sikkert hjem

Vi har set de steder, hvor vi vandt en sejr,
hvor vort sammenhold har rystet fjendens lejr
De kongelige Platter, Barfod ICP,
er de første spæde tegn på det, der snart skal ske
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det er vejen frem
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det bringer sejren sikkert hjem

Den lille arbejdsgiver har fået sin besked,
fra hans eg´n forening ønskes ingen fred
Tempoet skal op, og lønniveauet sænkes 
sikkert under gennemsnittet skal vi alle lænkes
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det er vejen frem
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det bringer sejren sikkert hjem

Hver en fagforening trues nu af dom,
folkene de strejker, pungen den er tom
Dertil kommer truslen om øget ledighed
så lige meget hvad vi gør, går presset aldrig ned
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det er vejen frem
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det bringer sejren sikkert hjem

Arbejdsløshedssvøben mærkes overalt,
arbejdskraftreserve bliver vi nu kaldt
Reserven den har kræfter, siger aldrig stop,
før alle er i arbejde og lønnen er sat op
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det er vejen frem
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det bringer sejren sikkert hjem

Nu skal kampen vindes, livet er for surt
Kræfterne skal samles i en fælles spurt
Sejre vi har set er skabt ved alliancer
svaghed giver nederlag, så vi ta´r ingen chancer
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det er vejen frem
Enhed skaber styrke, den må vi dyrke
det bringer sejren sikkert hjem
Lærlingesang
T&M: Lærlingeklubben på Ålborg Værft

Mandag morgen i den kolde blæst
måtte skomageren passe sin læst
Værftets lærlinge måtte møde i tide
og knokle otte timer med skruebrækkeriet
STOP for skruebrækkeriet
Vi vil ikke finde os i svineriet
Vi vil ha´ strejke- og aktionsret nu
for overenskomstkravene skal igennem (??)

Tirsdag morgen, da solen skinned´
var en blokade ved porten stilled´ 
For arbejdet på værftet var der nu sagt stop
så lønningschefens mavesår var nær brudt op

Mens vi sad i tutten og gloede
kom der en mand helt rød i hovedet
troed´ du vi så direktørens fjæs
så var det nu Kong Simonsen, der skreg sig hæs

“Smeden han er stærk og sejg - 
nu bryder vi blokaden - følg efter mig !”
Så´n stod han der, med sine hænder rene
Vi ville ikke med, han måtte gå alene

Torsdag middag var vi i aktion
For strejkeretten gik vi demonstration
Når unge går på gaden, er det med fynd og klem
Kong Simonsen med følge måtte skynde sig hjem

Se, det var historien og en dejlig uge
Og i pamperbedet skal vi ud at luge
Bengnaverne skal ikke føle sig for sikre
For under taburetten en bombe tikker

Hvordan ku´ det gå til, ka´ man spørge sig selv
men spø´r du din makker er det ligetil
Når lærlinge står sammen, er vi mange nok
Og pamper og bananer får et ordentlig chok
Asfaltballet
T: Claus Flygare
M: Rebecca Brüel

Cm                 Ab                          
Asfaltballet er godt igang
      Cm           Bb7      Ab                     
nu synger den iskolde vind
       Cm                 Ebm7-b5                     
i planetbyen sidder gidslerne 
      Gm               Ab                 
for andres tankespind
          Fm                           Dm7-b5              
Spekulanterne bor der ikke selv
           Gm7                          Cm                       
de la´r andre om at kede sig ihjel
         Fm7      Bb                  Gm7    Cm                               
Hvor klokkeblomster laved´ bjældeklang
        Fm7               Bb           Cm                         
hvor man kunne høre bierne summe
Fm7    Bb    Gm7        Cm7                                  
rejste sig en by af beton
        Fm7     Bb               Cm                                
så naturen måtte forstumme
Fm7                     Bb           Cm7                        
nu er det aften planetbyen blusser
Ab                       Eb         Bb                     
neonskilte er den eneste pynt
Fm                      Bb             Cm7                 
vinden er kold, betonen er grå
     Fm           Fm7 Bb       Cm                                     
og aftenen er først lige begyndt
         Fm                         Ab      Bb     Cm7                       
I den hjerteløse by bliver alting stille kvalt
        F                    Ab     Bb         Cm7                
Officielt er løgn, at der er noget galt
Gm7                   Cm                                 
Enlige mødre og andre uden job
          Bb                              Eb                        
bliver stuvet sammen til kvarteret er fyldt op
Cm7                           F                                       
Gaderne og husene er lav´t med lineal
Cm7                                    F               Ebm7-b5  Gm Cm7                 
her skal livet leves hvis man ikke bliver gal
  F                                  Ab        Bb            Cm7              
i grillbarens dunster af friture og kyllingesteg      
        F                                 Ab  Bb        Cm7                      
skal drømmene trives, fantasien boltre sig
     Gm7                Cm
ta´ aldrig fejl af, at penge var motivet
Bb                          Eb                     Eb                             
intet blev bygget af kærlighed til livet

Asfaltballet er godt igang
nu synger den iskolde vind
i planetbyen sidder gidslerne 
for andres tankespind
Spekulanterne bor der ikke selv
de la´r andre om at kede sig ihjel
Knallertlyde runger hårdt og vredt
når alle gaderne er tomme
nu skal uroen ud af kroppen
og helst inden natten er omme
Nu blomstrer volden, plantbyen bløder
taberne slås i det kyniske spil
hvor volden er blevet det eneste
man kan bruge kræfterne til
I den hjerteløse by bliver alting stille kvalt
Officielt er løgn, at der er noget galt
Enlige mødre og andre uden job
bliver stuvet sammen til kvarteret er fyldt op
Gaderne og husene er lavet med lineal
her skal livet leves hvis man ikke bliver gal
i grillbarens dunster af friture og kyllingesteg
skal drømmene trives, fantasien boltre sig
ta´ aldrig fejl af, at penge var motivet
intet blev bygget af kærlighed til livet
Thomas Nielsen Blues
Thomas Nielsen var formand for LO fra ? til 1982
T&M: John Nørgård

        G                                E7                A7 D7                
Jeg begyndte som ganske almindelig kuli
 G                              E7                    A7 D7             
at leve for den løn jeg fik var umulig
      G                                
jeg gik med røde faner
G7                       
første maj
      C                      
jeg så at Marx 
             A7                     
var den eneste vej
      G                             E7                   
jeg gik til kamp mod de rige lus 
                     A7        D7     G     E7                
:/: mens jeg sang min røde blues :/:

Så blev jeg valgt til tillidsmand
og et mere behageligt job kom i stand
for mig kom der nu
bedre tider
så Marx blev forkortet
med et par sider
et tillidsmandsjob er en god fidus
:/: så jeg sang mine lyserøde blues :/:

Jeg sad til bords med de store
og sørgede for at komme til orde
fagforeningsformand
blev min næste titel
så Marx blev forkortet 
med endnu et kapitel
jeg fik bil og eget hus
:/: så jeg sang min blege blues :/:

Nu sidder jeg i toppen af pyramiden
de hårde år som kuli det er længe siden
nu er jeg formand 
for landsorganisationen
og han Marx er gået 
med renovationen
nu drikker jeg A.P.Møllers sjus
:/: mens jeg synger min pamper blues :/:
Drøm om et sted
T&M: Holst & Würgler/Jensen
G                           Am                                
Lysene slukkes når vinteren kommer
D                             G                                
blomsterne fryser og venter på sommer
G                             Am                          
se alle mennesker er hårde som is
D                                      G                           
tænd dig en drøm om den dag vi befries

Se en gammel mand med bøjet ryg i solen
hos et lille barn som kikker op mod solen
se en far der er glad, og se en mor der danser
se en stræben og en jagt der pludselig standser

     D                
Vi drømmer
     G                                   
Vi drømmer om et sted
            Am                         
som er stort og smukt
                 G                                           
som bliver blankt når det bli´r brugt
            Am                          
hvor enhver fri fordi
                            D     
vi er sammen indeni

Se et lys der brænder, se de åbne arme
se hvor mennesker bliver venlige af varme
se et fællesskab hvor ingen spø´r om alder
og hvor alle siger ja, når nogen kalder

Vi drømmer
Vi drømmer om et sted
som er stort og smukt
som bliver blankt når det bli´r brugt
hvor enhver fri fordi
vi er sammen indeni
Spænd livremmen ind
T&M: Finn Sørensen/Michael Boesen

        A                                            
Han toner frem der på skærmen
      G                   D           A                
der sidder han og dirrer en stund
     A                                                      
så ta´r han sig vældig sammen
     G            D           A                   
og åbner sin slikkede mund
         F#m                                           
hans ansigt er hærget af sorger
       Hm                                         
hans smil er tungt som bly
     F#m                                                
så blævrer det om hans mundvig
                      G                             E                                
som et stykke natmad med lyserød sky (og han si´r:)
               A                                            F#m                           D           
SPÆND LIVREMMEN IND/ SPÆND LIVREMMEN IND/
        A                                               
VIS SAMFUNDSSIND

Vores hænder de søger til bæltet
og gi´r den et par takker til
for vi vil gerne gøre alt hvad
han siger samfundet vil
og det må nødvendigvis passe
når det er ham selv der fortæller os det
for vi har selv stemt på ham og valgt ham
men vi bli´r tynde og blege mens han bli´r ve´ (med at sige:)
SPÆND LIVREMMEN IND/ SPÆND LIVREMMEN IND/
VIS SAMFUNDSSIND

Men det´ ligemeget hvad han hedder
og det´ ligemeget hvor flink han er 
for det er hans rolle i spillet
der bestemmer hvad han siger og gør
men hans ansigt er hærget af sorger
hans smil er tungt som bly
men han er´n pligtopfyldende borger
så han bliver sid´ne på sin vattede lyserøde sky (og si´r:)
SPÆND LIVREMMEN IND/ SPÆND LIVREMMEN IND/
VIS SAMFUNDSSIND

E                                                              
Hør! der´ et eller andet der knirker         
                                                    
når VI viser samfundssind
                                                                
ja det´ lyden fra dem der spænder tyve 
         G                          D                          
huller ud når vi spænder ind
           A              D                        
for han er et fugleskræmsel
            A                            D                   
der skal få os te´å dukke os ned
         A                         D                
så at dem der sidder på flæsket
E                                                      
ka´ sid´ og mæske sig i fred 
                                           
Så ta´r vi da hans livrem
og ser hans stikkelsbærsben
vi lægger den om halsen på ham
og spænder den tyve huller ind
så kommer tiden til hans forædte venner
vi ta´r dem i et eneste bundt
for deres livrem er så lang, så lang
at den sagtens kan nå hele vejen rundt (kom så kammerater)
SPÆND LIVREMMEN IND/ SPÆND LIVREMMEN IND/
VIS SAMFUNDSSIND
Første maj sangen
T: Jan Toftlund/Erik Grip ???
M: ? (Åh, Marie)

        G                          D7                      
Slut op, nu fejrer vi den første maj   
                                  G              C     
klassekampen gælder også dig
              G            
side ved side,
        D7           G           
vi er røde indeni

      G                                    D7                  
Engang om året hejser vi det røde flag
                                                  G                    
så folk kan se, vi stadig kæmper for en sag
                                            C                 
det koster ikke no´et at vise sammenhold
     G               D7            G                                   
de fleste har allig´vel fået fri klokken tolv

Når blot vi tør stå sammen så er sejren vor
til kamp for bedre svendeløn og levekår
som regel er det kun lærlingen der intet får
ham sælger vi hvert en´ste overenskomstår

Slut op, nu fejrer vi den første maj
klassekampen gælder også dig
side ved side,
vi er røde indeni

Til kamp for kvindens ligeret fra tolv til fem
så nærmer vi os spisetid og styrter hjem
I dag har konen lavet vores yndlingsret
en mand kan ikke kæmpe, hvis han ikke er mæt

Slut op, nu fejrer vi den første maj
klassekampen gælder også dig
side ved side,
vi er røde indeni

Bagefter ta´r vi ud i havekolonien
og elefantøller og brændevin
så samles vi om bålet og det røde flag
og fejrer vi har kæmpet for den samme sag

Ingen af os føler os som proletar
heldigvis kan ingen se det udefra
vi sidder hele natten og ”la´r helan gå”
indtil vi bli´r røde, også udenpå

Slut op, nu fejrer vi den første maj
klassekampen gælder også dig
side ved side,
vi er røde indeni

En dag om året hejser vi det røde flag
der er stadig nok at kæmpe for i dag
klassekampen kører ikke uden os
I dag beviser vi at vi stadig kan slås

Vi started´ som et revolutionært parti
så blev vi kapitalens store alibi
til kamp mod pengemagtens klassetyranni
til kamp for et program med socialisme i
Lillith
T&M: Eva Langkow

   G7                               C7                              
I tidernes morgen, da det hele started´ 
       F            C7           G             
var Lillith allerede i sving
       G7                                      C7                                
hun åd og drak og sov og var tilfreds med livet
     Bb                                D7           
på nær en ganske enkelt ting
                 C7                                                                      
og det var Adam han gik rundt og så så anspændt ud
       D7                                                             
med hænderne i lommerne parat til skud
                                                             
han sa´:
 G7                            C7                   
Lillith du skal lyde Herren
G7                              C7                               
Lillith kom og giv mig fred
                G7                           Bb                                       
du ved at slægterne længes, og jeg´ ved at sprænges
     C7                               D7                         G7                  
så Lillith lad nu aberne være, kom og læg dig ned
                                                                      
Men Lillith var fri, hun havde ikke lyst       
der var så meget andet hun gad
Vorherre og Adam gik omkring i haven
og truede og græd og bad
men ikke en af dem kunne nærme sig og trænge ind
for Lillith havde heldigvis et stædigt sind
Hun sa´:
Aldrig vil jeg bøje nakken
og ydmygt ta´ imod dem
for jeg har andet at lave, en kæmpe køkkenhave
så hold jer fra min urtegård, for jeg vil ikke laves om

Vorherre blev sur og trak sig helt tilbage
han tænkte lidt og fik en idé: 
han skrev på en bog om livets første dage
som slægterne skulle få at se
så han rev siderne om Lillith ud og smed dem væk
han spejled´ sig i himlen og så sa´ han kæk
Han sa´:
Nu vil jeg begynde forfra
for Adam han ska´ ha´ en brud
en sød lille dukke, der uden at mukke
vil bøje sig i støvet, når han nærmer sig parat til skud

Nu ved I hvordan det hele virk´lig hændte
da kvinderne blev splittet i to
den ene var Lillith, hun var stærk og syndig
den anden var sin skabers ko
og ham der Adam han kom tyrende fra ryggen af
åh, kvinder hvordan går det så i dag?
Jeg si´r :
Nu må vi stå mere sammen
når herren stikker hovedet frem
for vi har meget at gøre
og la´r vi os snøre
så når vi ikke længere end til det lille dukkehjem
Fred på jord
T: Rudolf Nielsen, 1928 ?
M: Jon A. Corell

     Am            Dm             Am                                   
Så blev det da jul, som det gør hvert år
     Dm                     Am                              
og julefest holdtes i hver en gård
    C                    E7       Am                                      
så langt som den hellige kristenhed når
                        G             Dm                          
Og flæskesteg, rødkål og øl og dram
        G                                C         E7                      
man åd og man drak for at mindes ham
      Am       Dm          Am                                  
der fødtes i armod og døde i skam

Og præsterne gentog de ældgamle ting
men noget var nyt, for med radio
blev talerne sendt som på engleving´
i æteren bruste velsignede ord
som dengang, da hyrderne hørte et kor
der sang det utrolige “fred på jord”

Fabriksherren elsked´ det bibelsted
og tænkte: “hvordan får jeg lønnen ned
men sikrer mig stadigvæk arbejdsfred ?”
Politichefen nikked´ og sa´ det var godt
for gudskelov kavde han netop skudt
et oprør i sænk og bragt statsskuden flot

Rebellerne sad bagved lås og slå
De havde det fredfyldt og vented´ at få
den dødsdom, de alle var sikre på
Og forsvarsministeren roste sig selv
for aldrig tilforn nogen julekvæld
var hans virke for freden så kronet med held

For fredgarantien er væbnet magt
og den skulle ingen få ødelagt
med venskabtraktat eller afrustningspagt
Og udenrigsministeren var lige så glad
for at freden var indført så hurtigt og glat i
Samoa og Nicaragua
Vi er dem, de andre ikke må lege med
T&M: Kim Larsen/Erik Clausen

         G                                 C                  
Vi er dem, de andre ikke må lege med
     D                   G                      
Vi er det dårlige selskab
               G                            C                         
vi har en svag karakter og en billig fantasi
             D                                  G                                      
det´ da godt at vi blev født, før aborten den blev fri
      D                  
oh-yeahhh
        Em                             
Lige siden vi var lille
(lige siden vi var lille)
            A
sa´ vor moder at vi ville 
(sa´ vor moder at vi ville) 
       D
gå i hundene en dag
(gå i hundene en dag)
            Em            
men så sagde fader osse
(men så sagde  fader osse)
            A
la´ dem te sig som en tosse
(la´ dem te sig som en tosse)
             D
det´ da deres egen sag 
          
sådan er det jo i dag

Åh-åh-la-la-la-la-la-la-la
D7
åh-la-la-la-la

Vi er dem, de andre ikke må lege med
Vi er det dårlige selskab
vi har en svag karakter og en billig fantasi
det´ da godt at vi blev født, før aborten den blev fri
oh-yeah
Seksten tons
T&M: Merle Travis
O: Erik Thernow

       Em                    C7                 H7                     
Jeg slider dagen lang i en røgsodet havn
Em                                       C7          H7                        
bli´r kaldt ved nummer, men ikke ved navn,
Em                         Am                        
der er kun brug for folk som os,
Em             C7        H7                                  
når vi har kræfterne til at losse de
Em                C7          H7                        
seksten tons, dagens akkord
Em                  C7               H7                                     
Når de er nå´t, drikker jeg daglønnen bort
     Em                                  Am                                      
for hvorfor lægge planer, og hvad ved jeg
      Em                  C7               H7                   
der er jo ingen, der regner med mig

Jeg blev født en morgenstund, hvor solen var glemt
i bund´n af min vugge lå mit arbejdstøj gemt
jeg kendte ingen leg, men jeg lærte at slås
og det gav mig musklerne til at losse de
seksten tons, dagens akkord
Når de er nå´t, drikker jeg daglønnen bort
for hvorfor lægge planer, og hvad ved jeg
der er jo ingen, der regner med mig

Når jeg ser et barn, så bryder minderne løs
far han var dranker, og mor var en tøs
Det er grunden til hadet og den ædende trods
som jeg føler vokse, hver gang jeg skal losse de
seksten tons, dagens akkord
Når de er nå´t, drikker jeg daglønnen bort
for hvorfor lægge planer, og hvad ved jeg
der er jo ingen, der regner med mig

Jeg har intet håb og jeg har ingen tro
for nok er jeg døbt, men fanden han lo:
Jeg blev en ensom og men´skefjendsk tosse
man tåler, for mig kan man få til at losse de
seksten tons, dagens akkord
Når de er nå´t, drikker jeg daglønnen bort
for hvorfor lægge planer, og hvad ved jeg
der er jo ingen, der regner med mig
Sixteen tons
Tekst og musik: Merle Travis

Em                             C7            H7
Some people say a man is made out of mud
Em                             C7           H7
A poor man's made out of muscle and blood
Em                        Am
Muscle and blood and skin and bones
   Em                          H7           Em
A mind that is weak and a back that is strong
You load sixteen tons, and what do you get
Another day older and deeper in dept
Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go
I owe my soul to the company store

I was born one morning when the sun didn't shine
I picked up the shovel and I walked to the mine
I loaded sixteen tons of number nine coal
And the straw boss said: "Well a bless my soul"  
You load sixteen tons...

I was born one morning, it was drizzling rain
Fightin' and trouble are my middle name
I was raised in a canebrake by an ol'e mama lion
Can't no hightoned woman make me walk the line
You load sixteen tons...

If you see me coming, you better step aside
A lot of men didn't - a lot of men died
one fist of iron, the other of steel
If the right one don't get you, the left one will
You load sixteen tons...
Sang om merværdi
Fra pladen “1. maj “ (Demos 2) 1971
T&M: Holst/Nielsen

                 F                           
:/: Jeg står op om mor´nen
                                     
og går hen på mit job
                               
og jeg laver no´ed
                                 
og jeg får min løn
        Gm                   
men det jeg laver 
                          
er mere værd
                  F          
end det jeg får
        Bb                      
hvordan sku´ no´en
               C                         
men´sker ellers bli´ rige 
            F                         
ud´n at lave no´ed ?
C7                                     
No´en er mere værd 
                                    
end det de får
F                                     
andre bruger mer 
                            
end de er værd
 C7                                      
Penge alene skaber 
                           
ingen værdi´r 
G7                             
penge skaber penge
    C7                   
papir papir :/:
Friheden flyver
T&M: Erik Clausen/Leif Sylvester Pedersen

Eb                         Bb                                     
Stjernerne blinker, jorden drejer rundt
Ab                       Eb Bb
fuglene synger til solen
Eb                      Bb                                   
Få har det godt, mange lider ondt
     C7                       F                
på asfalten blegner violen
    F                         Bb                 
O frihed, o friheden flyver
       C                          F               
som svalerne højt i det blå
                               Bb            
O frihed, o friheden flyver 
      C7                       F                 
dig helst på jorden vi så

Menneskeskabt er hadets bånd
og ondskabens tunge lænker
Stærk og god er den hånd
der på havets bund det sænker
O frihed, o friheden flyver
som svaalerne højt i det blå
O frihed, o friheden flyver 
dig helste på jorden vi så

Ofte vil man binde frihedens fugl
for´ få sangen til at forstumme
Men den kan ikke holdes i skjul
Lad det tordne fra frihedens tromme
O frihed, o friheden flyver
som svaalerne højt i det blå
O frihed, o friheden flyver 
dig helste på jorden vi så

Finder du pladsen i livet for trang
- er din rose spærret inde ?
Slås du er alene, bli´r kampen for lang
men sammen kan vi friheden finde
O frihed, o friheden flyver
som svaalerne højt i det blå
O frihed, o friheden flyver 
dig helste på jorden vi så
Kammerater! Vi sidder i saksen
T&M: Finn Sørensen/Michael Boesen

A                     E                  
Vi er mange af slagsen
                             A        
almind´lige mennesker
                              D            
vi sidder sgu´ alle i saksen
              E                           A          
til vi la´r vær´ med at sidde der

       D                  A                   
Der sidder sørme Hansen
              D             A             
med sin afbetalingsgæld
E                                                  
han presser akkorden i vejret
                                A      E7         
han knokler sig selv ihjel
Vi er mange af slagsen
almind´lige mennesker
vi sidder sgu´ alle i saksen
til vi la´r vær´ med at sidde der

Og der sidder lille fru Hansen
hun pudser hans navneskilt
når han kommer hjem så si´r han
hva´ fanden har du bestilt
Vi er mange af slagsen
almind´lige mennesker
vi sidder sgu´ alle i saksen
til vi la´r vær´ med at sidde der

Og der sidder frøken Jensen
på måsen på et kontor
hun pudrer løs på næsen
hun er bange for den er for stor
Vi er mange af slagsen
almind´lige mennesker
vi sidder sgu´ alle i saksen
til vi la´r vær´ med at sidde der

Og der har vi tavse Mohammed
han passer sig selv og sit
for vi kalder ham gæstearbejder
så han husker han kun er på visit
Vi er mange af slagsen
almind´lige mennesker
vi sidder sgu´ alle i saksen
til vi la´r vær´ med at sidde der

Og der ligger gamle fru Olsen
i sin mørke lejlighed
hun blev ikke forstyrret
hun fik lov at dø i fred
Vi er mange af slagsen
almind´lige mennesker
vi sidder sgu´ alle i saksen
til vi la´r vær´ med at sidde der

Vi ku´ være smukke fugle
der fløj så varmt og så godt
men vi er sgu´ stækket en smule
for at andre kan svæve så flot
Vi er mange af slagsen
almind´lige mennesker
vi sidder sgu´ alle i saksen
til vi la´r vær´ med at sidde der

Den prikker jo hul i balloner
selvom ungerne i trods
ja, saksen der klipper kuponer
den klipper sgu´ også i os
Vi er mange af slagsen
almind´lige mennesker
vi sidder sgu´ alle i saksen
til vi la´r vær´ med at sidde der

Jeg sidder i saksen og skråler
om, som volder os kval
med guldbogstaver i stålet
står der stat og kapital
Vi er mange af slagsen
almind´lige mennesker
vi sidder sgu´ alle i saksen
til vi la´r vær´ med at sidde der
Enhedsfrontsang (I)
Bertolt Brecht skrev denne sang i 1934, den blev opført første gang til en arbejdermusik-olympiade i 1935 (den tids røde Melodi Grand Prix ?)
T: Bertolt Brecht
M: Hanns Eisler
O: ?

     Dm	             A7
Et men´ske er et men´ske
                                         Dm           
og derfor må det osse ha´ brød
       F                  Gm                        
For det bli´r ikke mæt af ord
       A7                Dm                  
det lindrer ej dets nød
       Dm                                    
Slut op, kammerat
       A7                       
slut op med os
           F                       Gm              
kammerat, din plads er klar
                                 Dm
slut op i vor arbejderenhedsfront
             A7              Dm            
du som osse er proletar

Et men´ske er et men´ske
og støvlehælen tåler ingen mand
Det vil ikke ha´ slaver under sig
og over sig ingen tyran
Slut op, kammerat
slut op med os
kammerat, din plads er klar
slut op i vor arbejderenhedsfront
du som osse er proletar

Du er proletar og derfor
kan ingen andre gøre dig fri
Befrielsen er helt din egen sag
befri dig fra alt tyranni
Slut op, kammerat
slut op med os
kammerat, din plads er klar
slut op i vor arbejderenhedsfront
du som osse er proletar
Einheitsfrontlied
 Brecht schreibt das Einheitsfrontlied in der emigration für die erste Arbeitersport-olympiade 1935 in Strabburg.
T: Bertolt Brecht
M: Hans Eisler

       Dm                            A7
Und weil der Mensch ein Mensch ist
                                                     Dm
drum will er was zum Essen, bitte sehr
     F                          Gm
Er macht ihn ein Geschwätz nicht satt
      A7                         Dm
Das schafft kein Essen hier
         Dm
Drum links, zwei, drei
         A7 
Drum links, zwei, drei
              F                     Gm
Wo dein platz, Genosse, ist
                                            Dm
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront
            A7                        Dm
weil du auch ein Arbeiter bist

Und weil der Mensch ein Mensch ist
drum braucht er auch noch Kleider und Schuh
Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm
und auch kein Trommeln dazu
Drum links, zwei, drei
Drum links, zwei, drei
Wo dein platz, Genosse, ist
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront
weil du auch ein Arbeiter bist

Und weil der Mensch ein Mensch ist
drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern
Er will unter sich keinen Slaven sehen
und über sich keinen Herrn
Drum links, zwei, drei
Drum links, zwei, drei
Wo dein platz, Genosse, ist
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront
weil du auch ein Arbeiter bist

Und weil der Prolet ein Prolet ist
drum wird ihn auch kein anderer befreien
Es kann die Befreiung der Arbeiter nur
das Werk der Arbeiter sein
Drum links, zwei, drei
Drum links, zwei, drei
Wo dein platz, Genosse, ist
Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront
weil du auch ein Arbeiter bist
Enhedsfrontsang (II)
T: Bertolt Brecht
M: Hans Eisler
O: Røde Mor

       Dm                   A7
Når men’sket nu er men’ske
                                                      Dm
hvad så med mad og drikke, hva’beha’r
        F                Gm
Bare fede ord er ikke sundt 
     A7             Dm
for nogen proletar
          Dm
March venstre om, 
          A7
march venstre om
          F                             Gm
At din plads er her, det er klart
                                 Dm
Slut op i vor arbejderenhedsfront
           A7                             Dm
- du er arbejder selv, kammerat !

Når slaven nu er slave
vil ingen andre frigi’ ham en dag
Og arbejderklassens befrielse er
og bli’r en arbejdersag
March venstre om, march venstre om
At din plads er her, det er klart
Slut op i vor arbejderenhedsfront
- du er arbejder selv, kammerat !

Når men’sket nu er men’ske 
så vil det nødigt tæves halvt ihjel
Det vil ikke se nogen over sig 
og ingen under sin hæl
March venstre om, march venstre om
At din plads er her, det er klart
Slut op i vor arbejderenhedsfront
- du er arbejder selv, kammerat !
Enhedsfrontsang III
T: Bertolt Brecht
M: Hans Eisler
O: Otto Gelsted

     Dm                   A7
Da men’sket er et men’ske
                                                     Dm
så undskyld, at det trænger til lidt mad.
     F                    Gm
En hel tallerken løfter
      A7              Dm
gør ingen mave glad
     Dm
Så find din plads, 
    A7
så find din plads
   F                         Gm 
i rækken, og vær parat
                                 Dm 
slut op i vor arbejderenhedsfront
         A7                             Dm
du er arbejder selv, kammerat

For men’sket er et men’ske
og støvlehælen tåler ingen mand
Han vil ikke ha’ slaver under sig
og over sig ingen tyran
Så find din plads, så find din plads
i rækken, og vær parat
slut op i vor arbejderenhedsfront
du er arbejder selv, kammerat

Fordi vi er proletarer
så kan vi kun befri os selv
Det er proletarens eget værk
at han ikke mer er træl
Så find din plads, så find din plads
i rækken, og vær parat
slut op i vor arbejderenhedsfront
du er arbejder selv, kammerat
Et samfund kan være så stenet
T: Inger Christensen
M: Troels Trier

     F/Eb                          Eb             
Et samfund kan være så stenet
     F/Eb                 C/C#               
At alt er en eneste blok
     Eb/D        Bb/Eb         Eb/E  Em9                        
Og indbyggermassen så benet
A/F F/E      F/C#  F/Eb                                  
At   livet er gået i chok

Og hjertet er helt i skygge
Og hjertet er næsten hørt op
Til nogen begynder at bygge
En by der er blød som en krop
Hvem øver vold
Fra Debatteatrets sangbog “Socialistiske sange”, 1971
T: Halfdan Rasmussen 
M: E. Horneman (I natten klam og kold)

      D
En stat må ha´ kontrol
        G                    D  
med hvem der øver vold
                                                  A
og hvem der volder kval og er i fjendens sold
A7 D
for vold er asocial,
        G                      D
men bli´r dog helt legal
    G                         D
såfremt og hvis den er 
                G A7 D
systemets luderka´l
        A                                      D
Den effektive voldsmand bær´ uniform og hjelm
     A                                            E7         A
så folk kan se han ikke er en formummet skælm
        D
Han snakker ej, men slår
        G                      D
Han står, hvor loven står
     G                    D                 G A7 D
for loven er hans helligånd og fadervor

En håndgranat går an
i næven på en mand,
der ofrer sig for konge, gud og fædreland
Men hvis en rød krabat
benytter en tomat
mod ordensmagten er det vold og attentat
At nogle smider brosten er ikke spøg og skæmt
men andres “Drang nach Osten” er ikke nær så slemt
For vold er lovlig nok
i større målestok
når blot det er de rette folk der går amok

Fra Vietnam ved enhver
at Nixons tapre hær
forsvarer vor kultur og USA’s især
De bomberamte må 
dog stadig huske på
at over bombeflyene er himlen blå
Soldater må desværre gå ud og slå ihjel
men folk der lider nød skal jo dø alligevel
Så tak din gud og spis
din sidste håndfuld ris
før Nixon gi’r dig fribillet til paradis

Hvem øver vold mod hvem ?
For hvem er vold bekvem ?
Af hvilken jordbund skyder bajonetter frem ?
Hvem tjener mest på krig´n
og rustningsindustrien ?
Hvem myrder Sorte Pantere og “Røde svin” ?
Hvem bomber i Cambodia og hvem bli´r stegt og brændt ?
Hvem blev skudt ned i Jackson, Augusta og i Kent  ?
Hvem lægger jorden gold 
og høster tusindfold ?
Hvem dræbte Luther King ? Hvem tjener mest på vold ?
Forureningsvise
T: Halfdan Rasmussen 
M: Oluf Ring (Danmark, nu blunder den lyse nat)

G     G7       C     G7       C F  C                                
Danmark nu blunder den lyse nat
F                C                G Dm                
bagved din seng når du sover
F         G7         C            Am                   
Fra kloakkerne strømmer vat
           D           G   D7 G                   
lort og tampax i Kattegat
F                           C              
Og på en dønning driver
                        G C                
brugte præservativer

Danmark, du vågner med søer grå
mættet med affaldsprodukter
Bier drysser fra blomst og strå
Lakseynglen i Karup Å
ta´r sig lidt sulfovælling
og kradser af på tælling

Lærker, som hopped´ af æg i vår
prøver at hoppe tilbage
Haren humper med mavesår
gennem Utterslev Mose, hvor
ænder og hvide svaner
sover på dyndvulkaner

Hylde, som varslede sommer ind
visner og falder i staver
Storken lider af muskelsvind
Stæren er grå og stæreblind
Efter at den har fløjet
rundt med bladan i øjet

Køerne ta´r en klump giftigt græs
hoster og spjætter i krampe
Bonden dybfryser høns og gæs
ta´r en pille mod ticks og stress
da en granat i kæret 
hilser fra militæret

Pigerne taber det lyse hår
Drengene mister potensen 
Sodpartiklernes skyer går
over marker og kyster, hvor
kulstøv og oliepletter
drukner de lyse nætter
Le Deserteur
En kommentar til Frankrigs kolonikrig mod Algeriet i 1950’erne.
T&M: Boris Vian 

       C                  Em
Monsieur le Président,
    A7                 Dm
je vous fais une lettre,
      G7                  C
que vous lirezpeut-être
    D7               G
si vous avez les temps,
    C                 Em
je viens de recevoir
       A7             Dm
mes papiers militaire
        G              C Am
pour partir à la guerre
   D7        G7    C
avant mercredi soir.
F
Monsieur le Président
     H7                  Em
jen ne veux pas la faire
    A7                  Dm
je  ne suis pas sur terre
        D7                      G
pour tuer des pauvres gens.
        C                    Em
Cést pas pour vous fâcher
   A7                      Dm
il faut, que je vous dise
      G7              C Am
ma décision est prise
      D7        G7     C
je m’en vais deserter

Depuis que je suis né
j’ai vu mourir mon père
j’ai vu partir mes frères
et pleurer mes enfants,
ma mère a tant souffert
qu’elle est dedans sa tombe
et se moque des bombes
et se moque des vers
Quand j’etais prissonier
on m’a volé ma femme
on m’a volé mon âme
et tout mon cher passé
demain de bon mattin
je fermerai ma porte
au nez des années mortes
j’irai sur les chemins

Je mendierai ma vie
sur les routes de France
de Bretagne et Provence
et je crierai aux gens,
refusez d’obeir
refusez de la faire
n’allez pas a la guerre
refusez de partir
S’il faut donner son sang
allez donner le vôtre
vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président
Si vous me poursuivez
prévenez vos gendarmes
que je n’aurais pas d’armes
er qu’ils pourront tirrer
Desertøren
T&M: Boris Vian 
O: Thøger Olesen, 1954 ? Per Dich ?

      C                     Em        A7              Dm
Til Dem, hr. præsident, jeg disse ord vil skrive
       G7             C            D7          G                     
som måske er naive, men læs i allenfald
 C                   Em           A7             Dm                       
Igen fik jeg et brev, med ordre til at stille,
        G              C Am     D7    G7    C                                         
men da jeg ikke ville, jeg disse linier skrev
      F                                    H7            Em                          
Jeg tænkte ved mig selv. det er jeg ikke nødt til,
     A7               Dm                D7             G                        
for jeg blev ikke født til at slå mennesker ihjel
     C                Em         A7                Dm                         
Så bliv nu ikke vred, jeg har da lov at mene, 
     G7           C Am    D7       G7     C                                  
at krige er gemene, at verden vil ha´ fred

Det er over min forstand, at lande skal gør’s øde,
at men´sker skal forbløde og slås til sidste mand
at der endnu er nogen, der har så lidt af krig forstå´t,
trods kvinders sorg og barnegråd, at de bevarer roen
Bag fangelejrens hegn er mænd med sjæl besløvet,
hvis bedste år er røvet, hvis kære lider savn
I morgen, før det gryr, forlader jeg mit barndomshjem, 
hr. præsident, og det er Dem og Deres krig jeg skyr

Mit ønske det er blot, at jeg må gå i verden, 
og prøve på at lære den, at vi ku´ ha´ det godt
Lad os bruge det liv vi har, til at kæmpe mod den nød, der gør, 
at bror vil slås mod broder, gør men´sket til barbar
Hr. præsident, farvel, hvis De vil kræve heltemod, 
hvis der skal ofres helteblod, så må De gør´ det selv
En desertør, javel, men jeg er ikke bange, 
og før jeg la´r mig fange, må De slå mig ihjel
På vej
T&M: Michael Wiehe

     Cm          G7    Cm               Bb7            Eb                                  
Fortvivl blot ikke, søstre, skønt vejen virker lang
     Ab                   Eb                   Fm   F7       Bb                           
vi når det sted, vi ønsker, hvis vi ikke vender om
     G7                    Cm            Bb7                  Eb
Er vejen bakket og ujævn, det tager vi som en leg
     Ab               Eb                       Fm        Bb7     Eb                               
for hovedsagen er trods alt, at vi går den samme vej

Fortvivl blot ikke, søstre, jeres kamp er også vor
Det er ikke mellem kønnene, at kampen virkelig står
Vi spiller hver sin rolle i undertrykkelsens spil
men vi har den samme fjende, som vi sammen knuse vil
                  Bb7   Eb               
Man vil forstene os
                  Bb  Eb            
og man vil dele os
      D7               Gm                      
for ensomme og splittede
          F7             Bb7                
kan vi lettere slås ned
                                       
Men hvis vi samler os
hvis vi forener os
er der intet der kan hindre
os i sammen at nå vort mål

Folket skal sejre, det kan ikke besejres
og de, som nu er undertrykt, de sejrer dog til sidst;
men den halve menneskehed vil aldrig blive fri
så længe som den anden halvdel er i slaveri
Kvindesang (Det er kvinderne fra Jylland..)
T: Jesper Jensen
M: Fridolf Lundberg(Flickorna i Småland)

       D                                            
Fra gammel tid bar kvinderne
                              
de tungeste læs
     G                   Em                      
vi stred i mange herrens år
      A           E7        A                       
før manden opfandt stress
      D                                         
bag hjemmets fire vægge
                                                
er vi træl for mand og børn
     E7                                             
og nøglen har han brækket
               A             E7       A                      
- men nu sprænger nogen døren
           A7                                       
Det er kvinderne fra Jylland
           D                                        
Det er kvinderne fra Fyn
           G                                    
Det er kvinderne fra landet
           D                                       
Det er kvinderne fra byen
              A7                                       
ja, det er kvinderne der bare
        D                          D7              
ikke mer vil jokkes på
         G                      A7                     
og vi si´r det klart og jævnt
                 D                              
så selv en mand kan forstå

Fabrikkens gale verden
med maskiner og skift
butikkens otte timer
hvor man står og smiler stift
kontoret grå rutine
- der er tusindvis af job
de værste gi´r man kvinderne
- men nu si´r nogen stop
Det gør kvinderne fra Jylland
Det gør kvinderne fra Fyn
Det gør kvinderne fra landet
Det gør kvinderne fra byen
ja, det er kvinderne der bare
ikke mer vil jokkes på
og vi si´r det klart og jævnt
så selv en mand kan forstå

Som børn får vi at vide
at som kvinde er man svag
den mistro til os selv
den har vi med hver en´ste dag
vi tier og vi følger
mandens opskrift og bog
men nu begynder no’en at skifte
tro og håb og sprog
Det gør kvinderne fra Jylland
Det gør kvinderne fra Fyn
Det gør kvinderne fra landet
Det gør kvinderne fra byen
ja, det er kvinderne der bare
ikke mer vil jokkes på
og vi si´r det klart og jævnt
så selv en mand kan forstå

At pigeløn er ligeløn
- ja, den er meget køn
men hvorfor får vi ikke 
allesammen menneskeløn
Vi skaber selv værdierne
- la´ os få dem igen
det´ klassekamp det gælder
- hvem forlanger plads i den ? 
Det gør kvinderne fra Jylland
Det gør kvinderne fra Fyn
Det gør kvinderne fra landet
Det gør kvinderne fra byen
ja, det er kvinderne der bare
ikke mer vil jokkes på
og vi si´r det klart og jævnt
så selv en mand kan forstå
Sang om frihed
T&M: Mikis Theodorakis 

               Em  A7            D                   
Der er et hav, som ingen ser
                Em   A7             D                      
Der er en grav, hvor ingen dør
                Em A7            D                      
Der er en sol, som ej går ned
                Em    A7           D                      
Der er en strand i hver en sjæl
      D                             Em                
Og hvis du vil dit vel forstå
A7                             D                 
og være fri når skyen går
                           G        A    D               
Så byg en verden vi kan leve i
      G                   Em     A7   D                  
Nu gælder det dit liv, dit eget liv

Der er en jord, som ej forgår
Der er et brev, som ej bli´r læst
Der er en vind, som alt forstår
Der er en frihed uden sår
Og hvis du vil dit vel forstå
og være fri når skyen går
Så byg en verden vi kan leve i
Nu gælder det dit liv, dit eget liv
Hvis du tror du er noget
T&M: Sebastian

                       C                                          
Du har været oppe hele dagen du har
          G7                                 
været hele byen rundt 
           F                                                                                                       
du var henne på socialen          
           C                                       
du har talt så det gjorde ondt 
                                                                                                                 
Der er divideret og ganget ud         
                 G7                                                                                                        
der er lagt sammen og trukket fra           
                                                                  
du stod bare der med din røde tud
               C                                       
og du får aldrig noget svar 
                                                                   
Der var kun ham med det skæve slips 
                 G7                                  
og samme skjorte som i fjor 
                 F                                                        
han grinte smørret over den samme vits 
                      C                              
om at komme igen til næste år. 
Am                                     Dm                     
Menneske verdens velfærd sti'r    
G                                                            
problemer ka' jo altid druknes i papir
                        D                    G7                       
og tror du man hører hvad du si'er
                                      C                                  
Nej, for hvis du tror du er no'et 
                                  G7                             
så er der no'et du har misforstået 
                              C                                    
Og hvis du tror du kommer over gærdet 
                      G7                    C F7 G7                  
så er det osse helt hen i vejret.

Du blev fyret fra dit job 
akkorden var ikke slidet værd 
du råbte højt og sagde stop 
de andre synes du var lidt sær 
Du blev kaldt op til direktøren 
fik lov at tænde hans cigar 
osse han fik hele smøren 
var vældig flink og mægtig rar 
Han ku' godt se der var et problem 
det ligger nu engang lidt svært 
når man kommer fra landet 
men med din krop og så pæne ben 
ku' han sagtens skaffe dig noget andet 
Kvinde er du bange, du ku' gøre meget mer 
men du går stadigvæk derhjemme 
og vasker op og skifter bleer 
tror du man hører hvad du si'er ?
For hvis du tror du er noget
så er der noget, du har misforståetdet
Og hvis du tror, du kommer over gærdet
ja, så er det også helt hen i vejret
 
Så var det du mødte flinke Ejnar 
på en bar i slumkvarteret 
han sa' han mangled' lidt klejner 
og trængte til at blive barberet 
Han sa' han elsked' dig, og alt det dyre 
han stjal din lejlighed med et grin 
for hans sagfører fik lidt mere i hyre 
end du ku' betale din.
Så er det de finder dig her på gaden
de si'er du dumpede med glans
du så det hele bag facaden
og nu er du på vej til Sankte Hans
Det er der man skal forhindre,
du finder ud af du' normal
og sku’ det endelig ske
så ta' dig en tur fra femte sal
så ska' du nok blive gal. 
For hvis du tror du er noget
så er der noget, du har misforståetdet
Og hvis du tror, du kommer over gærdet
ja, så er det også helt hen i vejret
Tanker i Havanna
T&M: Bjørn Afzelius

G                                         C
Tusmørket i Caribien falder blødt over bjerg og dal.
G                                              D
Stjernerne over havnen er diamanter i tusindtal
C	              D                       G                         C
Natvinden fra Havanna er tung af dufte og varm musik
                               D                        G
Jeg tænker på hvordan det er derhjemme

På busrejsen fra Corima til byen føler man sig til fest 
Selv om man er udlænding, er man der som en hædersgæst. 
Her taler man med hinanden, ser hinanden i øjnene 
Jeg tænker på hvordan det er derhjemme.

På kajerne her i havnen går ingen ludere mer på vagt 
“Flickan ifrån Havanna” er steget ud af sin luderdragt 
Før var hun flere tusinde, nu bygger hun fremtiden 
Jeg tænker på hvordan det er derhjemme 

Jeg ser ingen juvelerer eller pelshandlere i byen 
Jeg ser heller ingen tabere eller bange 
Jeg ser derimod at alle har et job og et sted at bo. 
Jeg tænker på hvordan det er derhjemme 

Jeg går mod Almendares parken og står ved et fornemt hus 
Her boede engang de rigeste i et vanvittigt sus og dus 
i dag er paladset plejehjem og skole for de små
Jeg tænker på hvordan det er derhjemme 

“Patria o Muerte”: mer end mit liv er mit fædreland 
Det står der på husfacaderne i Conimar
“Arbejdere foren jer verden over og gå til kamp”
Jeg tænker på hvordan det er derhjemme 

Jeg går langs Maleconpromenaden, og føler mig rørt og stolt
Går stærkt ind for socialismens ideer som samlede Cubas folk 
At rejse sig mod de herskende og kaste dem langt ud i søen
Jeg tænker på hvordan det er derhjemme

På værtshuset i Conimar blir ingen fuld i sin ensomhed.
Hvor unge og gamle mødes lyder latter.
Og det som er berusende er styrken i vor sang
“Guantanamera” stiger i natten
Forbandede regering
Italiensk 
T: Guiffridda
M: Bertoli
O: ?

G                       D
Se på de skønne huse
C                           G
som vi har bygget se!v
                              D
os som ingen huse ejer
                        G
lad os besætte dem.
                                D
Mærk hvor vi hundefryser
                        G
og de har taget olien
                                 D
kom med hen til vort rådhus
                          G
for nu skal olien ud.
     C
Forbandede regering
D                      G
nu skifter piben lyd
    C     D  G     Em
fordi vi vil leve
C                    D            G
overleve det er for lidt.

Men se de svinepelse
de har forhøjet priserne
dog nu får vi se hvem
der skal betale dem.

Se på de riges biler
en overflødig luksus
men vi vil lave andet, når
vi tar fabrikkerne. 
Forbandede regering
nu skifter piben lyd
fordi vi vil leve
overleve det er for lidt.

Se på de skønne jorde
der gror slet ingen planter
tænk på hvor mange bønder
der ku ha arbejde.

Slut med elendigheden
slut osse med besidderne
kun hvis vi står sammen
så kan vi styre selv
Forbandede regering
nu skifter piben lyd
fordi vi vil leve
overleve det er for lidt.
Lover Stalin
T: Halfdan Rasmussen 
M: J.R.Ahle (Lover Herren)

D       A        A7                         
Lover Stalin, han er nær 
D       Hm      A           D              
når vi sjunge, når vi bede 
D          A      A7                        
Trotskij er en farisæer 
D        Hm       A            D                   
der vil Sovjets folk forlede 
A                          D       A                        
Hvem har smuglet søm i smørret? 
D                       G         A   D                
Det er Trotskijs søn der gør'et

Hvem forgifted' snogene
i vor zoologisk' have? 
Hvem afspored' togene 
og kom gift i Gorkijs mave?
 Det var Trotskijs tro lakajer 
der kom vand i Sta1ins bajer

Hvern har solgt af Sovjets jord 
til de udenlandske fjender? 
og hvem har bedrevet hor 
med vor Stalins små veninder? 
Hvem kom lus i Stalins skjorte?
Det var Trotskij selv, der gjor' det

Hvem var det, der pusted' gas 
ind igennem nøglehullett 
da hr. Jesov sad på das
 og faldt grågrøn om på gulvet.? 
Hvem har spioner’t for Japan 
- Trotskij, den fordørnte laban

Hvem har tragtet “Sovjets sol”
store Stalin, efter livet? 
og med dobbelt vitriol 
store byers folk forgivet? 
Det er tyskerdjævlen, Trotskij 
der er mand for det komplotski

Hvem er det der lister rundt 
i de nattestille gader 
og hvert eneste sekund 
strø'r sin gift mod “folkets fader”? 
Stampet vore femårsplaner 
- det har Trotskijs snu kumpaner 

Hvem er skyld i dårlig kost 
og i alt for små radiser 
mus i Voroshilovs ost 
orm i æblet, som vi spiser? 
Hvem har tændt når kornet brænder
- Leo Trotskijs sorte hænder 

Hvem har misbrugt Arne Munch? 
Sat sin sæd i Aksel Larsen? 
Drukket af Gestapos dunk? 
Formet bollerne af farsen? 
Hvem har konspirer't med fanden? 
Det har Trotskij - hovedmanden

Trotskij er et djævelsk dyr 
inkarneret kraftpatentlus 
en forhærdet sjofel fyr
der vil styrte vort patenthus 
Vi vil rense unionen 
(sæt en ny på grammofonen)

Leve Stalin, folkets søn 
Hans blod banker i vort hjerte 
Stalin, i vor aftenbøn 
lys til ikonens kærte 
Stalin, Gud blandt alle guder 
Sovjets store vårbebuder
Sangen om Larsen
Fra Kjeld Abells teaterstykke “Melodien, der blev væk” fra 1935
T: Svend Møller Kristensen 
M: Bernhard Christensen & Herman D. Koppel

               Cm                                     Fm                  
Her er en sang, om en mand, der hed Larsen,
                     Ab7                            G7               
det’ ham man møder på gaden hver dag
                 Cm                          Fm                  
og han var tem’lig uheldig med livet
              Eb                Ab 7   G       Cm                    
som han ellers havde ventet meget af
              Eb                      Abm7   Fdim   Eb                                  
Det sku’ vær’ så godt, og så det’ faktisk skidt

Han var født i en nobel familie
og hans,forældre de sa’ ham så tit:
når du bli’r stor, og skal til og ha’stilling
ska’ du få dig no’d der’ absolut solidt
Det sku’ vær’ så godt, og så det’ faktisk skidt

Han kom i skole og lærte at fedte
for dem der’ store, og tæve de små
han lærte også at la’ vær’ med at spørge
og at tro på det, han ikke ku’ forstå
Det sku’ vær’ så godt, og så det’ faktisk skidt

Som alle andre fik Larsen eksamen
og gik i sheiktøj og følte sig stor
Han tænkte: først nu begynder vi livet
men en skønne dag blev han sat på kontor
Det sku’ vær’ så godt, og så det’ faktisk skidt

Han havde regnet med avancementer,
og ganske vist var der chancer ret tit
Men de blev nappet af chefens nevøer
skønt i mange år ha’d Larsen gået og slidt
 Det sku’ vær’ så godt, og så det’ faktisk skidt

Han havde tænkt sig et hus med garage
og rigtig have, der ku’ vær’ hans eg’n
men det blev kun til to vær’lser med kammer
og en cykel og en bus, når det var regn
Det sku’ vær’ så godt, og så det’ faktisk skidt

Han havde tænkt sig en blomstrende kone
og mange glæder, og børn sku’ de ha’ 
men der var ikke til børn i hans gage
og hans kone blomstred’ alt for hurtigt af
Det sku’ vær’ så godt, og så det’ faktisk skidt

Han havde tænkt sig så mangt og så meget
men overalt var der altså hejst “stop”
og sådan går det med alle de Larsner
som man aldrig kan få til at vågne op
            Eb                      Ab7       G7      Cm                                  
Det ku’ bli’ så godt, men nu det’ faktisk skidt
Regnvejrsdag i november
T&M: Pia Raug & Eva Skov 

           D      A      Hm                   
Jeg vil male dagen blå
            G                   A            
med en solskinsstribe på
D       A      Hm                                     
vælge lyset frem for skyggen
G                    A                         
gi’ mig selv et puf i ryggen
D       A        Hm                               
tro på alting, selv på lykken
G                A       D                 
jeg vil male dagen blå

Jeg vil male dagen gul
solen som en sommerfugl
sætte mig på mine hænder 
alle regnvejrsdage ender
der står maj på min kalender
jeg vil male dagen gul

Jeg vil male dagen rød
med den sidste roses glød
jeg vil plukke kantareller
løvetand og brændenælder
leve i det nu, der gælder
jeg vil male dagen rød

Jeg vil male dagen grøn
dyb og kølig flaskegrøn
sætte tændte lys i stager
glemme rynker, dobbelthager
håbe på mit spejl bedrager
jeg vil male dagen grøn

Jeg vil male dagen hvid
nu hvor det er ulvetid
købe franske anemoner
for de sidste tyve kroner
lytte til Vivaldis toner
jeg vil male dagen hvid

Jeg vil male dagen lys
strege ud og sætte kryds
jeg har tusind ting at gøre
klokken elleve femogfyrre
blev november hængt til tørre
jeg vil male dagen lys
Intro-sangen (krit-psyk)
Kritisk psykologi-seminar
T: ? 
M: ? 

C                                C7               
Så er vi atter klar til et seminar 
                                       C                       
til et fagligt skub og lidt "Har, har, har"
                                         F                    
med plads til volleyball og brusebad 
G                                         C                     
sammen med alt det hersen  gode mad

Vi siger hej med jer og velkommen her
vi håber på, at det er her det sner
Der er gamle dér og nye dér
og vi håber på, vi bli’r fler’ og fler

Vi er på jagt efter den fælles sag 
Ska ' vi udsætte det endnu en dag?
Gu' ve' vi ej, det skal være her og nu
vi vil ha' det hele eIler hva' sir’ du?

Det er ikkekun i Tyskland det sne'er
vi skal også samle vores kræfter her 
Til kamp mod alle kapitalens mænd 
mod Haarder, Holzkamp og hele det slæng.

Vi drejer rundt og rundt, olé, olé
hvad skal det hele dog ende med
Man ved jo aldrig om man er in eller out
Vi ved jo alle hvad det handler about.

Hvad er det egentlig som vi alle vil? 
Vil vi bare lade stå til? 
Nej,nej,nej,nej - det er ikke det vi ve' 
Vi vil slutte os til den Røde Armé

Tra la la la la la - ...............................
..........................................................
llllllllllllllllllll.......................................
..........................................................
Joe Hill
Joe Hill var fagforeningsorganisator i USA. Han blev henrettet på en falsk mordanklage.
T: Alfred Hayes
M: Earl Robinson

   C                          Em                           
I dreamed I saw Joe Hill last night,
  F                      C                    
alive as you and me
       Am                       Em                              
says I: “But Joe you’re ten years dead”
    D7                      G               
“I never died,” says he
    G7                      C                 
“I never died,” says he

“In Salt Lake, Joe, “says I to him,
him standing by my bed,
“they framed you on a murder charge”
says Joe: “But I ain’t dead”
says Joe: “But I ain’t dead”

“The Copper bosses killed you, Joe,
they shot you, Joe” says I
“Takes more than guns to kill a man”
says Joe, “I didn’t die”
says Joe, “I didn’t die”

And standing there as big as life
and smiling with his eyes
Joe says “What they forgot to kill
went on to organize”
“Went on to organize”

“Joe Hill ain’t dead,” he says to me,
“Joe Hill ain’t never died
Where working men are out on strike
Joe Hill is at their side”
“Joe Hill is at their side”

“From San Diego up to Maine,
in every mine and mill:
Where workers strike and organize,”
says he: “you’ll find Joe Hill”
says he: “you’ll find Joe Hill”
Juanita
T&M: Bjørn Afzelius

       Em                                  H7                       
Juanita, hun var dejlig som en morgen
                                                   Em          
da de mødtes i Madrid for længe siden 
                 Em                   H7
og han var ung, en af flere tusind 
                                                   Em
som rejste ned for at slås for friheden 
           Am                                   Em                    
Og Juanita, hun var med dem ved fronten 
                 H7                                    Em   E7                         
og hendes glød gav de andre kraft og mod 
           Am                                            Em     Am              
og om aftenen sang hun sange med sin guitar 
                           Em                       
om folket og den fremtid
                H7                                  E                    
hun var parat til at forsvare med sit blod
                                         F#m                  
Juanita, dig kan han aldrig glemme
          A                               H7                
I hans indre der lever du endnu
      E                               F#m                    
Juanita, han kan høre din stemme 
       H7                                                Em               
Din styrke og dit mod kan de aldrig slå itu

Men de tabte, for fascisterne var stærke
og han tog hjem, fyldt med bitterhed og had 
og Juanita måtte flygte fra sin hjemby 
og når han skrev, fik han aldrig noget svar 
Men tiden gik, og også helte blir gamle 
så de må håbe, de unge kan slå til 
han blev gift, fik sønner og døtre
og hans tid med Juanita
blev som drømmen fra et gammelt eventyr
Juanita, dig kan han aldrig glemme
Juanita, dig kan han aldrig glemme
I hans indre der lever du endnu
Juanita, han kan høre din stemme 
Din styrke og dit mod kan de aldrig slå itu

Sidste sommer var hans sønner i Spanien 
og holdt ferie på et stort turisthotel 
De havde truffet en gammel kone på stranden 
da de gik tur, mens dagen gik på hæld
De havde snakket og fortalt om deres far
hvad han hed, og hvor ved fronten, han var 
Da sprang hun op og sa': ham har jeg elsket! 
Men her render I og støtter noget
han har bekæmpet med fare for sit liv! 
Juanita, dig kan han aldrig glemme
I hans indre der lever du endnu
Juanita, han kan høre din stemme 
Din styrke og dit mod kan de aldrig slå itu

Så skrub nu af, I har moret jer for længe!
for I forsinker befrielsens stund
I burde vide, at turisternes penge
er som honning i fascisternes mund
Juanita, dig kan han aldrig glemme
I hans indre der lever du endnu
Juanita, han kan høre din stemme 
Din styrke og dit mod kan de aldrig slå itu
Flyversangen
T: Povla Germana (Pawel German ?) 1918
T?&M?:Julia Chait (Julius Chait?) O: Axel Larsen 

               G     D7            G
Vi fødtes til at overvinde rummet
                                      D7
på ørnevinger flyve over jord
                       Am  D7                G
Vor kampsang ofte har propellen sunget
                 A7                        D7
vort hjerte er en drønende motor
     G           D7          G
Vi stiger og stiger og stiger
                   E7         Am
maskine og mand er et (bolsjevik)
                 D7          G
og alle propeller fortæller (rød front)
    D7                          G 
at vi er på vagt for Sovjet (-unionen)

Vi gennemkløver dristigt luftens tåger
vi svigter aldrig, hvad der end kan ske
og over Sovjetstaten altid våger
vi, verdens første luftarmé
Vi stiger og stiger og stiger
maskine og mand er et (bolsjevik)
og alle propeller fortæller (rød front)
at vi er på vagt for Sovjet (-unionen)

Med muskler spændte, vi, hvad end der sker
med hver en fiber er til kampen klar
hvad for et ultimatum man os sender
til hver en tid er vi parat til svar
Vi stiger og stiger og stiger
maskine og mand er et (bolsjevik)
og alle propeller fortæller (rød front)
at vi er på vagt for Sovjet (-unionen)

Alternative omkvæd:

Hver fjendtlig maskine skal skydes ned
deri har jo Stalin ret 
Maskingeværkugler fortæller, rød front
at vi er på jagt for Sovjet

Vi falder og falder og falder
maskine og mand er et (jumbojet!)
og alle propeller fortæller (rød front!)
at vi er skudt ned af Sovjet (-unionen)

Vi lander og lander og lander
maskine og mand er et (Mathias Rust!)
og alle propeller fortæller (Rød Plads!)
at vi er landet i Sovjet (-unionen)

Vi stråler og stråler og stråler
reaktor og mand er et (Tjernobyl!)
og alle protoner fortæller (rød front!)
at vi er bestrålet af Sovjet (-unionen)

Plakater, plakater, plakater
klister og mand er et (aktivist!)
og alle plakater fortæller (DFS!)
at vi holder møde om EF (-unionen)
Lill’ Johnny
T&M: Røde Mor

/G/Am el. /D/Em/

Lufthavnens arme fanger flyverne ind
de trætte fugle vender hjem
lil’ Johnnys mor står i den kolde vind
lil’ Johnnys mor hun venter på sin dreng
Lad Johnny gå, for Johnny er af guld
lil’ Johnny ligger for din fod
lad Johnny gå for Johnny er af guld
lil’ Johnnys mund er fuld af blod

Sølv i himlen, sølv i himlens blå
mors lille Johnny er ombord
Maskinen lander, den lander så tungt
maskinen lander, lander tungt på hjemmets jord
Lad Johnny gå, for Johnny er af guld
lil’ Johnny ligger for din fod
lad Johnny gå for Johnny er af guld
lil’ Johnnys mund er fuld af blod

Jetmotoren standser, vinden er så kold
terminalens lyde er af stål
fra lugerne losser de kisterne ud
mors lille Johnny, Johnny går i mål
Lad Johnny gå, for Johnny er af guld
lil’ Johnny ligger for din fod
lad Johnny gå for Johnny er af guld
lil’ Johnnys mund er fuld af blod

De plukker dig fra træet, de plukker dig som frugt
hænger dig i vinden som en fugl
de skyder dig mens du løber, skyder dig i flugt
de skyder mens du løber mod dit skjul
Lad Johnny gå, for Johnny er af guld
lil’ Johnny ligger for din fod
lad Johnny gå for Johnny er af guld
lil’ Johnnys mund er fuld af blod
Slumkvarterene i Rio de Janeiro
Sang fra starten af 70’erne. Tupamaros var en byguerilla i Montevideo, Uruguay, nedkæmpet af militærdiktaturet ved et statskup i 1972.
T: ?
M: ? 
O: Røde Lue

                C           G             C          
I slumkvarterene i Rio de Janeiro
                F                           G            
I Buenos Aires, i Lima og La Paz       
       F                                        C                   
overalt så man hvad det var der skete
         G                           C               
da de få satte sig på alles plads

I Caracas, Bogota og La Plata
I Santiago, Santa Fe og Santa Cruz
bor de få i store kølige paladser,
mens de mange bor i slumkvarter og smuds

Der er de få der sætter sig på kapitalen,
og de sætter sig hvor de kan tjene mest
Det er det sted hvor de bestemmer over mange
Det er det sted hvor de fattige er flest

I Sydamerika der blomstrer imperialismen
og USA går forrest overalt
Og CIA og ITT de baner vejen
så de få kan få alting fedt betalt

Og CIA har myrdet Che Guevara
og tusind andre før og efter ham
Men fra hans minde der vokser Tupamaros
De mange rejser sig af fattigdom og skam

I slumkvarterene i Rio de Janeiro
I Buenos Aires, i Lima og La Paz
overalt så man hvad det var der skete
da de få satte sig på alles plads

I Caracas, Bogota og La Plata
I Santiago, Santa Fe og Santa Cruz
bor de få i store kølige paladser,
mens de mange bor i slumkvarter og smuds
Ned med oppositionen
Lær den udenad - du ved aldrig hvornår den vil passe til situationen.
T: ? 
M: Carl Nielsen (Jeg bærer med smil min byrde)


Jeg elsker de store kongresser 

med de store stakke papir

man ordner og bladrer og læser 

og finder så et og det si’r 

ned med oppositionen

kvæl den falske tenor

begrav ham i enetaler

laviner af rullende ord

Så råbes der procedure
jeg spidser øren og glor 
bestyrelsen og dirigenten 
de synger så sagte i kor: 
ned med oppositionen
kvæl den falske tenor
begrav ham i enetaler
laviner af rullende ord

Forslaget er forkastet
(nr.6, stykke ti, tredje blad)
systemet er uantastet
dets vogtere nynner så glad : 
ned med oppositionen
kvæl den falske tenor
begrav ham i enetaler
laviner af rullende ord

Forkastet ? Der var sgu da flertal 
men dirigenten har talt
han tæller og siger det stemmer
parolen den er overalt : 
ned med oppositionen
kvæl den falske tenor
begrav ham i enetaler
laviner af rullende ord

Jeg lader mig gerne fortælle 
om oppositionens intriger 
- selv er de vist halvkriminelle
vist ikke så sært at man sir: 
ned med oppositionen
kvæl den falske tenor
begrav ham i enetaler
laviner af rullende ord

I aften er der fest og teater
der spilles med megen komik 
af ledende kammerater
på den velkendte tematik: 
ned med oppositionen
kvæl den falske tenor
begrav ham i enetaler
laviner af rullende ord

Bestyrelsen vælger musikken
vi drikker og danser og ler 
og glemmer en stund politikken 
den svinger så godt denne her:
ned med oppositionen 
vi må være på vagt 
mod angreb på traditionen 
vor traditionelle magt.
ARBEJDERKLASSE
T&M: CCC

Arbejder klasse, hvem er dine fjender?
er det dem fra Afrika? Nej! er det kvinder? Nej!
Arbejder klasse, hvem er dine venner?
er det dem der marcherer med de udstrakte hænder? Nej!

Nej blev der sagt, foragt for magt der går i takt i kampklædt panserdragt
for at beskytte, og tjene bourgeoisiet,
de skyder efter skallen hvis do æ ka li a lugt i bageriet
for nørrebro er lige lovlig livlig
nu vader de rundt hverdag og ligner billetmænd fra Tivoli
menneskeparodier i blå uniformer 
prøver på at opretholde borgerskabets normer

Arbejder klasse, hvem er dine fjender?
er det dem fra Afrika? Nej! er det kvinder? Nej!
Arbejder klasse, hvem er dine venner?
er det dem der marcherer med de udstrakte hænder? Nej!

hvem er fascismens designer ?
lad os kigge på biblioteket efter Khunl komma Reinhard
men for lige sådan kort at ridse op
fascisme bliver skidt ud af kapitalens krises krop
og det er derfor de er brune
alle stiger op på den lyserøde scooter Bean er ved at tune
mens Fatman kører på kosmisk energi
kører det autonome lokomotiv på vores krigssti
der fører lige lukt til Greve, be om og spørge pænt fuck det vi vil kræve:
luk det riv det ned pak det sammen få det væk
i en forældre kneppende sæk med lakrids konfekt

Arbejderklasse, hvem er dine fjender?
er det dem fra Afrika? Nej! er det kvinder? Nej!
Arbejderklasse, hvem er dine venner?
er det dem der marcherer med de udstrakte hænder? Nej!

Arbejderklasse, hvem er dine fjender?
Lesbiske kvinder? Nej! mænd der er til mænd? Nej!
Arbejderklasse, hvem er dine venner?
er det dem der marcherer med de udstrakte hænder? Nej!

Arbejderklasse, hvad er din vision?
er det socialisme? ja! gennem revolution? ja!
SKRÅT OP HOP
T&M: CCC

Panserne de har det hårdt hundestøtten ryger
det mærker vi så tydeligt både på Sjælland og i jyske byer
førhen var der råd til lidt guf hos en slagter
nu er de tvunget til at fodre deres vovser med blokadevagter
millioner af kroner op i røg der pulses videre på magtmisbrugets king size smøg
og sig mig ham der Jørgen Villum
har han slået hovedet eller røget for meget chillum
klassejustits det gør mig harm
en arm skråt op i deres endetarm

skruebrækkere der tager vores job, skråt op hop
politisk arrogance fra en borgerlig snob, skråt op hop
politihundevold der skamferer din krop, skråt op hop
privatiseringer vi ved det er et flop, skråt op hop

set med overklassens øjne er de eksemplariske
for mig at se er de pisse usolidariske
skruebrækkere: mennesker der kan købes for checks
hvis jeg var jer ville jeg føle mig ligeså dum som en stum der laver playback uden at kende sin tekst
folk der ikke engang er egnet som bilister 
fik penge for at køre ind i stakkels pensionister
kørte alt for hurtigt frem ku’ ikk’ finde ud af at bakke
har de fundet deres kørekort på bunden af en havregrynspakke
vil vi have industrijobs: nul! kul, skråt op i deres numsehul!

skruebrækkere der tager vores job, skråt op hop
politisk arrogance fra en borgerlig snob, skråt op hop
politihundevold der skamferer din krop, skråt op hop
privatiseringer vi ved det er et flop, skråt op hop

de vandt et slag, men de vinder ikke krigen
de får mer og mer magt i DA og DI men
når krisen kradser, kapitalisterne vil klø
går folk som K.E. over til Ø
for chaufførerne i Esbjerg hed det privatisering
for unge under 25 tvangsaktivering
privat ejendomsret til produktionsapparatet
det sgu hvad det handler om og revo er startet!

skruebrækkere der tager vores job, skråt op hop
politisk arrogance fra en borgerlig snob, skråt op hop
politihundevold der skamferer din krop, skråt op hop
privatiseringer vi ved det er et flop, skråt op hop
AMOK, NU!
T&M: CCC

Hey, hallo hey, hey, hallo...

der var engang hvor Robin Hood tog skat fra de rige
og delte guldet ligeligt ud til de fattige
er Robin Lykketoft social og demokratisk?
tag Nyrup i hånden og bliv minister på Antarktis
i er ubruelige, uduelige, gør alt uoverskueligt så la´ os vise dem vi er ukuelige
det virker i Paris at gå på gaden det er fact
Vesterbro revolte mens Pariserkommunen gør comeback
vil I have en kommentar: FUCK!
slut prut finale I er gale nu er det nok!

Amok, amok vi har fået nok...

fra EU togets vindue vinker Mogens farvel
mens han rapper for sin sidekammerat du min Engell
når to mænd ser på magt og begge to får mundvand 
ligner de hinanden som to dråber forurenet grundvand
til de unge siger de “no more party” 
S.I.D. pipper men de skider sgu da hul i Hardy
alt er business vand, vind, ild og jord
de udliciterer sgu da snart min bedstemor
hey, hallo vi er vrede
og derfor tog vi det lort i Abel Cathrines Gade

Amok, amok vi har fået nok...

stop den finanslov ellers får I molotow...
En løn til at leve af
Skrevet til Faglig Ungdoms lærlinge-aktionsuge i 1972.
T: Jesper Jensen 
M: Holst/Würgler

     Am                                                 
De taler med sikre stemmer 
      F                         C             
om samarbejdets værdi
     Dm                    Em                
de taler med hvide negle 
      F                      G               
om tillid og sympati
     Am                                       
de taler fra bløde stole
      F                       C             
om mådehold og forlig
         Dm                   Em                              
- alle dem der selv er sluppet
            F                 G                
for det daglige slaveri
   F                        C                             
I dag er det os der taler 
F                        C              
arbejderklassens sag
      Dm                      Em                     
slut op kammerat bag kravet
     F          G     C                          
en løn til at leve af

De taler med døde øjne
om kampen der er forbi
de taler med fyldte lommer
som vi lagde pengene i
de taler med tykke kinder
om deres demokrati
- alle dem der selv er sluppet
for det daglige slaveri
I dag er det os der taler 
arbejderklassens sag
slut op kammerat bag kravet
en løn til at leve af

I dag er det os der taler
om hverdagens slaveri
det er ikke de fine herrer
men os selv der skal gøre os fri
i dag er det os der taler
ikke fordi vi vil i krig
- men fordi vi vil have en verden
vi kan være mennesker i
I dag er det os der taler 
arbejderklassens sag
slut op kammerat bag kravet
en løn til at leve af
Bolignød
T: Ernst Bruun Olsen
M: Lennon/McCartney (Yesterday)

C              Hm7   E7               Am                                                     
Bolignød - videnskaben si’r at bolignød
F         G7                        C                            
kan gi’ grund til sygdom - tidlig død
G Am7        D7    F      C                                 
- i Danmark har vi bolignød
C             Hm7   E7               Am                                         
boligvold - år for år og under statskontrol
F        G7           C                               
- folkevalgte i systemets sold
G   Am7       D7     F      C                             
gi’r hver dag lov til boligvold
E7            Am G   F Am  Dm   G7          C                                      
Vismænd - veldresseret i pengemænds logik
E7    Am G F   Am Dm     G7  C                                                              
råder folket til “økonomisk politik”. Man spiller
C           Hm7      E7                Am                                    
bolignød ud mod dollarkriser - krone-nød
F           G7              C                                 
Sygdom rente og kredit og død 
G Am7 D7    F     C                            
er fakta i vor bolignød

Hver sit rum - det’ en menneskeret at ha’ et rum
man kan te sig i ud’n publikum
- det krav må være minimum
Porno’n fri - men intet værelse at elske i!
Det’ det borgerlige svineri
at Frihed blev til “porno’n fri”
“Hjemmet er ukrænkeligt” - “Hjemmeliv er frit”
Frihed til at bo blev til frihed til profit - profit på
bolignød - prisen sti’r når der er bolignød
Uden nød er kap’talismen død
Systemets tegn er Velstand - Nød
Fyraften
T: Poul E. Nielsen 
M: Carl Nielsen (Jens vejmand)

         D                
Man smider arbejdstøjet,
                  A        Hm                      
der stinker fælt af sved
A     D                                   
man er så glad, fornøjet
F#m Hm  A  E  A                                
kan  ikke være vred 
        F#m         G      D                               
Man står klædt af til skindet
    D7    Em    F#                                                          
og føler sig så fri
Hm  G      E7  A    D 
man er så let i sindet
EmD        A      D                                                          
nu sliddet er forbi

Der trænges og der skubbes
ind under bruser’ns vand
der skures og der skrubbes
på neglens sørgerand
Vi synger og vi traller
her i vort baderum
vi vasker vore baller 
i luksussæbeskum

Der stænkes og der sprøjtes
med iskoldt postevand
der brummes og der fløjtes
så godt som man nu kan
Men nogle er så tvære
og deres smil er stift
er de måske lidt sære ?
Næh - det er næste skift.
Ryd op 
T: Holger Petersen
M: Carl Nielsen (Jens Vejmand)

      D
De danske byer stinker
           A      Hm     
af olie og benzin
A  D
Vi punger ud for skidtet
F#m  Hm    A   E  A
mens Esso dør af grin
      F#m  G       D
Og som i kongesangen
  D7      Em        F#
i røg og damp vi står
Hm G       E7     A    D
Vi får nok næseklemmer
Em D       A       D
engang til næste år.

Der flyver ingen fugle
i Søborg mose mer’ 
Og fiskene i vandet
man heller ikke ser
Kloakkerne de bruser
og lortet vælter ud
Den positive Erhard - 
hvornår står han for skud?

Når caravellen lander
og hus’ne står i knæ
må børn og gamle koner 
i læ i læ i læ 
I Kastrup har de modet
de rejser sig i trods
Den kamp de har derude
den kæmper de for os

Men nu er tiden inde 
så rejs den røde klud
Giv folket hele magten
få muget landet ud
Lad os få fjernet lugten 
af al privat profit
Det haster kammerater
ryd op i al det skidt
Noget om helte
T: Halfdan Rasmussen
M: Mogens Jermiin Nissen

G      Ddim              D7                       
Livet er en morgengave
                   E          G             
Sjælen er et pilgrimskor
             Em               D                   
Der står krokus i min have
             A7              D                 
Der står øller på mit bord
           D7                  G                     
Under himlen hænger lærken
           D7                   G            
som et fjernt bevinget frø
         G                   C                  
for en lærke tænker hverken
Gdim    D7          G                          
på at kæmpe eller dø
         G       E7       Hm Am                          
for en lærke tænker hverken
Gdim     G    D7   G                                            
på at kæmpe eller dø

Her er fredeligt og stille
Her er ingen larm og støj
Jeg har sået kruspersille
og et brev med pure løg
Lad al verden slå for panden
og bekæmpe spe med spot
:/: Jeg vil enes med hinanden 
og mig selv og ha’ det godt :/:

Samson gik og styrted’ templer
Peter Freuchen knak sit ben
Ak, mod disse to eksempler 
er min dåd en sølle en
Jeg har aldrig dræbt filistre
eller kæmpet med en haj
:/: Og når stærke mænd bli’r bistre
syn’s jeg det er synd for mig :/:

Der er nok der går og sysler
med at sprænge kloden væk
Jeg vil ikke ha’ skærmydsler 
og kanoner bag min hæk
Mens de andre går og sveder
for at gi’ hinanden lak
:/: vil jeg pusle med rødbeder
selleri og pastinak :/:

Jeg vil ikke slås med bisser
Jeg vil så og ikke slå
Selv de rødeste radiser
kan man roligt lide på
Der er nok af danske helte
som er danske hele dagen
:/: og går rundt og spænder bælte
mens de råber: fy for fa’en! :/:

Tiden går og tiden hverver
store mænd til mandig dåd
Jeg, reserven blandt reserver,
bryder ofte ud i gråd
Jeg får nerver og migræne
blot jeg skæ’r mig på en dolk
:/: og vil hel’re slå min plæne
end slå løs på pæne folk :/:

Livet er en dejlig gave
Jorden er en herlig jord
Der er øller i min mave
Der står krokus på mit bord
Når reserverne skal stille 
for at splitte kloden ad
:/: skriver jeg med kruspersille 
verdens mindste heltekvad. :/:
I en sal på hospitalet
T: ? 
M: ? 

       D        A7   D
I en sal på hospitalet
                      A7     D
hvor de hvide senge står
             G                    D
:/: lå en lille brystsvag pige
                          A7        D
syg og bleg med gyldent hår :/:

Alles hjerter vandt den lille
som hun lå der mild og god
:/: bar sin smerte uden klage
med et barnligt heltemod :/:

Og hun spurgte da sin læge
som ved hendes leje stod: 
:/: “Må jeg komme hjem til påske
skal jeg være rigtig god” :/:

Lægen svarede den lille
“Nej mit barn, det knap jeg tror
:/: men til pinse kan det hænde
du kan komme hjem til mor” :/:

Pinsen kom med grønne skove
blomsterklædt står mark og eng
:/: men den lille syge pige
fængsles stadig til sin seng :/:

Og hun spørger atter lægen
som ved hendes leje står:
:/: “Må jeg komme hjem til høste
må jeg komme hjem til mor ?” :/:

Lægen svarer ej den lille
klapper hendes gyldne hår
:/: med en tåre i sit øje
vender han sig om og går :/:

I sin grav nu trygt hun hviler
under snebelagte skrud
:/: efter denne lange vinter
er hun gået hjem til Gud :/:
På kommunehospitalet
T: Halfdan Rasmussen
M: ? (I en seng på hospitalet)

           D      A7    D                    
På kommunehospitalet
                      A7     D               
hvor de hvide senge står
              G                     D                    
lå en gammel mand med lårbrud,
                  A7    D               
prostata og mavesår
              G                     D                    
lå en gammel mand med lårbrud,
                  A7    D               
prostata og mavesår

Skønt han ofte følte trangen 
til at lette prostata’n
:/: blev han anbragt midt på gangen
hvor det trak som bare fa’en :/:

Sit uringlas og sit bækken
fyldte han omstændeligt
:/: men på grund af gennemtrækken 
fik han også lændegigt :/:

Støj og uro gav ham nerver
så protesen klapred’ løs
:/: hver gang lægen, med reserver,
kom og gjorde ham nervøs :/:

Han fik piller og tabletter
og en sprøjte nu og da
:/: men de lange vågne nætter
ku’ hans helbred ikke ta’ :/:

Der gik koldbrand i hans lårben
som blev fjernet fra hans krop
:/: Skønt han nærmest var gestorben
vågned han dog atter op :/:

Han fik træben med gevind på
og trods gigt og nyregrus
:/: tog han afsked og gik ind på 
Martin Nyrops rådne hus :/:

Da han mødte Edel Saunte
fik hun en borgmesterstang
:/: midt i panden så hun havned’ 
samme sted han lå engang :/:

Derpå slog han hårdt til Urban
med sit træben og var gal
:/: Nu går Urban rundt med turban
på kommunens hospital :/:

Vores ven sprang altereret
ud fra rådhustårnets top
:/: og var død og massakreret
da man fejede ham op :/:

På hans grav står rejst et træben
med en simpel inskription
:/: som beretter om hans stræben
efter lykke og pension :/:

Under mulde trygt han hviler
men hans smerte genopstår
:/: når der bli’r parkeret biler
på hans grav om føje år :/:
Solidaritetsvalsen
T: Jesper Jensen
M: ? (Jeg kommer lige fra Svendborg a’)


Den verden som vi lever i 

er fuld af folk og svin

Hvorfor er svinet herre her

og folket kun til grin ?

Mens brødre æder brødres brød

får svinet candyfloss

Vi kan kun rage andre hvis 

de andre rager os

De rige skænker sig en sjus
og spiller stormogul
og døber deres unger i 
Vorherres swimmingpool
Skal broderskabet kun bestå
imellem boss og boss ? 
Vi kan kun rage andre hvis 
de andre rager os

Der står en mand med hat i hånd
mens brødre går forbi
og hvergang de går op i løn
får han en skilling i 
Riv hatten ud af mandens hånd
og hjælp ham med at slås! 
Vi kan kun rage andre hvis 
de andre rager os

Den mand de skød i sengen i 
Chicago var vor bror.
Den kone som en yankee skød 
i Vietnam var vor mor
Vi er på samme side mod 
det samme gamle ros
Vi kan kun rage andre hvis 
de andre rager os

Den sorte dreng der dør af sult
behøver ikke brød
Kræv regnskab af de svin der tjente 
penge på hans nød
Og ræk hans far og mor en hånd
tag del i deres trods
Vi kan kun rage andre hvis 
de andre rager os

De folk der kæmper verden rundt
mod nød og støvletramp
betaler mer end vi i denne
sidste klassekamp
Hvem tror at vi kan købe deres 
broderskab på klods ? 
Vi kan kun rage andre hvis 
de andre rager os
Ulandsvise
Skrevet til en Lommerrevy efter fjernsynets store u-landsindsamling 1962.
T: Poul Henningsen
M: Bernh. Christensen

          Am7           Em7       Am7            H7                                
Jeg er kommet hertil fra en verdensfjern egn
     Am7       Dm7        C      B                   
og står her i aften som tolk
         Am7       Em7         Am7        H7                                  
for at takke for pengenes klingende regn
        Am7      A7       Dm                       
til os underudviklede folk
D    C                 Dm7  Em7           F6                          
Vi i burnus og toga, sarong, anorak,
         C                Ebm     Dm7  D                   
vi fra hytten og krålen, seraillet
        Am7         Ab+          C6   Co F7 Em7              
føler trang til at sige Dem tak 
          Eb7            GD +    C                 
Det er næsten for meget.

Giv mig lov til til gengæld at synge en sang
om landet i nød hvor jeg bor
hvor i kummer og klage vi husker dengang
da den hvide mand tog vores jord
imod bue og pil var geværet for bidsk
og i slægt efter slægt har vi skreget
mens han svang sin flodhestepisk
Det var næsten for meget.

Vi fik lov til at dyrke den magreste mark
i solskinnets sviende lys
vores troldmænd og skikke og tro fik et spark
også guderne skulle fornyes
de fik skændet og brændt og røget os ud
vi blev kristnet og døbt til vi nejed
for den hvide kærlige gud
Det var næsten for meget

Vi har svært ved at tro efter alt, der er hændt
at vinden for alvor er vendt
er vi ligemænd nu, er fornedrelsen endt ?
Dette gysende håb har i tændt
får vi alting igen, både frihed og jord ?
Får vi landet igen vi har ejet ?
Skal vi tro den hvide mands ord ?
Det er næsten for meget.

Men nu er det som om magterne byder sig til
fra Washington helt til Moskva
Tænk nu vælger vi selv, hvilken hersker vi vil
Mon vi selv aner, hvem vi vil ha’
Tænk at slaver kan vælge, hvem herrerne er
og af hvem vi bli’r blidest shanghajet
Er de røde værre end jer ?
Så’ det næsten for meget.
Skipper Nørlunds Morgenbitter
Om DKP
T: Pelle Voigt
M: Leif Varmark (Skipper Klements Morgensang)

Dm     Am    Dm     Am
Vi var jaget - vi var plaget
  Dm    Am        F                    C
- vi var lige ved at gå ned med flaget
Bb      F              C
Vi var ude i den kolde sne
Bb        F                     C
men så fik vi sendt en god ide:
F           C              F              C
Moskva skulle ha’ kapital fra vesten
   Bb         F             C             Dm     AmDmAm
- midt i et vadested skiftede vi hesten

“Vær nu søde - ikke støde
folk bli’r opskræmt hvis i er for røde
Hvem vil investere her hos os
hvis I insisterer på at slås ?
Væk med revolutionen af programmet
Nu får vi fred mellem løven og lammet”

Nye toner os forsoner
klassekamp er for gamle mænd og koner
de bli’r senile og falder fra
fatter ikke ordren fra Moskva
Men skal man handle så må man spilde
og vi vil være med til de stores gilde

Ind i verden ?op?pårammen
vi kan dele staten allesammen
Nu er klassekampens tid forbi:
ANTIMONOPOLISTISK DEMOKRATI
Arbejdsgivere, arbejdsmænd og -kvinder
lad os stå sammen mod folkets fjender

Monopoler - ta’r og noler
penge og gemmer dem bag ved der’s reoler
men vi kan forlange milliarderne frem
så vi kan komme til at bruge dem
- krisen forsvinder når vi bruger penge
lad os bruge dem mange og længe

Ind i tinget er vi svinget
nu vil vi samarbejde ubetinget
småkapitalen må ta’s med på råd
- vi er jo alle i samme båd -
Glistrup, Erhard, Baunsgård og Jens Møller
og samvirke, snapsting og kolde øller
Sydafrika Sangen
T: ? 
M: ? 

C                       Em                       
Langt mod syd i Afrika er
F               G                     
kapitalens paradis
C                Em                          
vestens rige aktionærer
F                 G                   
tjener guld i barrevis
F                G                 
Det samme land, 
        C                   Em                            
er et helved for en masse
F            G                
en bantustan
         C                   Em                  
er for folk af anden klasse
F          G            C        Em F G              
udbyttede, af systemet

Smukke parker, flotte pladser
skyder op af minens skakt
kæmpestore glaspaladser
vidner om Anglos magt
Men i Underground
har de sorte skabt værdierne
en slet compound
bli’r de budt for bryderierne
langt væk fra kone, børn og venner

Midt i Joburg i et højhus
bor to fine hvide enker
deres hjem er fuldt af luksus
plyds, mahogni, guld i lænker
Tag trappen op
der hvor elevatoren ikke kan nå
på husets top 
bor de sorte, de lukrerer på
seks i et rum, og uden køkken

Når udbytningen skal sløres
skal der hvide løgne til
ingen kan dog helt vildføres
man tror på det man vil
En skønne dag
gør de undertrykte oprør
og Azania
er hvor Sydafrika var før
folket vil sejre, en dag
La Lega
T: ? 
M: ? 
O: ?

(Jeg fandt to versioner, så der er rod i versene - vælg selv ud)

I version: 

E noi donne sventogliamo
le bandiere insaguinate
e farem le barricate
per la vera liberta

E gui la schiavitu
vogliam la liberta
Siamo lavoratore
Vogliamo la liberta

Ebben che siamo donne
paura non abbiamo
Per amor dei nostri figli
in lega ci mattiamo
A lio lio la
e la lega crescera
E noialtri socialiste
Vogliamo la liberta

Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
vi elsker vore unger 
og et forbund må vi ha’
A lio lio la
ja, vort forbund det skal vokse
for vi er socialister
og et forbund vil vi ha’

Men frihed får vi ikke
så længe enighed ej findes
strejkebrydere og herrer 
skal alle slås ihjel
A lio lio la
ja, vort forbund det skal vokse
for vi er socialister
og et forbund vil vi ha’

II version:

Vi er kvinder og vi svinger
højt med vore blodrøde faner
vi vil bygge barrikader
for den sande frihed kæmper vi

     C                        
Ja, ned med slaveri
                                
nu vil vi være fri
                         G7           
arbejderkvinder er vi
                         C         
arbejderkvinder er vi
     C                               
Ja, ned med slaveri
                                   
nu vil vi være fri
                            G7            
arbejderkvinder er vi
                       C           
og frihed vil vi ha’
C                     
ai-lio-lio-lai
                               G7               
vort fællesskab skal vokse
                                    
for vi er socialister
                                  
ja, vi er socialister
C                           
ai-lio-lio-lai
                               G7                
vort fællesskab skal vokse
                                  
for vi er socialister
     G7              C               
Og frihed vil vi ha’

Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
vi elsker vore unger 
ja, vi elsker vore unger
Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
så vi gør fælles sag
ai-lio-lio-lai
vort fællesskab skal vokse
for vi er socialister
ja, vi er socialister
ai-lio-lio-lai
vort fællesskab skal vokse
for vi er socialister
Og frihed vil vi ha’

Og hvis vi ikke enes
så bli’r vi aldrig frie
forræddere og herrer
forræddere og herrer
Og hvis vi ikke enes
så bli’r vi aldrig frie
forræddere og herrer
skal alle slås ihjel
ai-lio-lio-lai
vort fællesskab skal vokse
for vi er socialister
ja, vi er socialister
ai-lio-lio-lai
vort fællesskab skal vokse
for vi er socialister
Og frihed vil vi ha’

Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
for vi har skarpe tunger
ja, vi har skarpe tunger
Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
for vi har skarpe tunger
så vi gør fælles sag
ai-lio-lio-lai
vort fællesskab skal vokse
for vi er socialister
ja, vi er socialister
ai-lio-lio-lai
vort fællesskab skal vokse
for vi er socialister
Og frihed vil vi ha’

Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
vi elsker vore unger 
ja, vi elsker vore unger
Og selv om vi er kvinder
så er vi ikke bange
så vi gør fælles sag
ai-lio-lio-lai
vort fællesskab skal vokse
for vi er socialister
ja, vi er socialister
ai-lio-lio-lai
vort fællesskab skal vokse
for vi er socialister
Og frihed vil vi ha’
Lad hammer og segl lyse 
T: ? 
M: ? 


Lad hammer og segl lyse 

hammer og segl viser vej

Lad hammer og segl lyse 

hammer og segl viser vej

du ka’ la’ hammer og segl lyse

hammer og segl skinner på dig

Du er røvrendt og forvirret
du har intet sted at stå
Du er røvrendt og forvirret
du har intet sted at stå
lad hammer og segl lyse
det kan give dig en vej at gå

op med kommunismen
ned med alle de ting der står i vejen
op med kommunismen
ned med alle de ting der står i vejen
lad hammer og segl lyse 
hammer og segl viser vejen
Jeg havde en drøm i nat
T: Troels Trier ? 
M: Troels Trier ? 


Jeg havde en drøm i nat, en drøm der var go’

jeg vågned op i sengen - jeg lå og lo

jeg gik på kirkegården og så ned i en grav

jeg så Schlüter i sin ligskjorte

Jeg så Helveg og Ellemann med glorier på
i paradisets have så jeg jeg Fenger gå
Ninn Hansen sad og svæved på en sky
jeg så Auken slå sin harpe

Jeg havde en drøm i nat som jeg så tit har haft
pamperne var væk og folket havde al magt
parlamentarismen var død og der var rådsdemokrati
ned med lakajerne på Christiansborg

Jeg drømte folket ejed jord og industri
kapitalismens lønslaveri var forbi
proletariatet dirigered økonomien
ja - op med proletariatets diktatur

Jeg så mit land badet i hammer og segls skær
der var ingen politi og ingen militær
for staten og magtapparatet var smuldret væk
ned med lakajerne på Christiansborg
op med proletariatets diktatur
- al magt til folket
Svante i stormagasinet
T: Benny Andersen 
M: ?

Dm                       A7            Dm                      
Selv i en ganske almind’lig butik
                  F         Dm             A7                    
rammes jeg ofte af skræk og panik
        Dm           F                        Gm                   
Men når jeg går ind i et stormagasin
    Dm            A7                Dm    Dm7 Dm                          
så kræver det mer’ end min selvdis-cip-lin

Her er for meget, for her findes alt
lige fra flygler til middelhavssalt
Jeg kom for at købe no’et ganske bestemt
men hvad det var har jeg fuldstændig glemt

Snart flyder varerne ud for mit blik
Susen for ørene. Tungen slår klik.
Jeg peger i blinde før alting bli’r sort
Betaler og skynder mig sanseløs bort

Hen på et værtshus. To øl og tre snaps
redder mig fra en øj’blik’lig kollaps
Så hjem for at pakke mit indkøbsnet ud
selvom jeg ved det gi’r gåsehud

Aldrig en ting jeg kan bruge til no’et
Alskens besynderligt husgeråd
Hvad skal jeg med sko der er alt, alt for små
en rangle af sølv og en ternet BH ?

Blandt de mange fortvivlede fund:
et hundedækken, men ingen hund
En haveslange, men hvor er mit bed ?
Hvor længe skal dette mon vare ved

Hjælp! Giv mig styrke! Jeg drages på ny
mod magasinernes udsalgsgny
og vakler og famler og køber i flæng
hundehus, tropehjelm, svømmebasin

Således lyder mit vidnesbyrd:
billige tilbud har kostet mig durt
Så bind mig, bevogt mig, bedøv mig med vin
og frels mig fra udsalg og sikker ruin!
Befri syden
Den vietnamesiske modstandssang.
T: ? 
M: ? 
O: ?


Til våben vi i sorg og vrede går

Et samlet folk bag geværet står

når vi asken ser fra den brændte by

så stiger vores had påny

Vi slår tilbage

Vi går mod sejr

Og USA fordriv’s fra Sydvietnam

Så sværg soldat ved disse ord

i vore døde heltes navn

at hævne den forrådte jord

hvor fjendens folk drog frem

Der kommer tider til os nu

hvor vi vil få en evig fred

Vort land har været delt i mange år
Dets bjerge delt og floder skilte står
men vi lover dig mægtige Mekong
og du stolte bjerg Truong Song
Vi slår tilbage
Vi går mod sejr
Og USA fordriv’s fra Sydvietnam
Så sværg soldat ved disse ord
i vore døde heltes navn
at hævne den forrådte jord
hvor fjendens folk drog frem
Der kommer tider til os nu
hvor vi vil få en evig fred
Always look on the bright side of life
T&M: Monty Python

          Am                     D7              
Some things in life are bad
              G                        Em               
they can really make you mad
Am                     D7                             G       Em           
other things just make you swear and curse
                     Am                         D7                    
when you’re chewing on a large gristle
          G                      Em                     
don’t grumble, give a whistle
        A7                                                   D                   
and whistles help things turn out for the best

       G          Em             Am    D7       G                               
And always look at the bright side of life
 Em    Am   D7                                                   
(fløjt...)
 G        Em             Am   D7      G                            
always look at the light side of life
 Em    Am    D7                                                  
(fløjt...)

If life seems jolly rotten
there’s something you’ve forgotten
and that’s to laugh and smile and dance and sing
when you’re feeling in the dumps
dont’ be silly chums
just purse your lips and whistle, that’s the thing

And always look at the bright side of life
(fløjt...)
always look at the light side of life
(fløjt...)

For life is quite absurd
and death’s the final word
you must always face the curtain with a bow
forget about your sin
give the audience a grin
enjoy it, it’s your last chance anyhow

So always look at the bright side of death
(fløjt...)
just before you draw your terminal breath
(fløjt...)

Life’s a piece of shit
when you look at it
life’s a laugh and death’s a joke - it’s true
you see it’s all a show
keep them laughing as you go 
just remember that the last laugh is on you
and always look at the bright side of life
always look at the light side of life
Bruce’s philosophers song
T&M: Monty Python

    C                                                      
Immanuel Kant was a real pissant
                                 G           
who was very rarely stable
                                                                        
Heidegger, Heidegger was a boozy beggar
                   G7                            C                  
Who could drink you under the table
                               C7                        
David Hume could outconsume
F                                                 
Wilhelm Friedrich Hegel
        G7                                                        
And Wittgenstein was a beery swine
                                                C               
Who was just as schloshed as Slegel

N.C.                                                                             
There’s nothing Nietzsche couldn’t theach ya
                                                   
‘bout the raising of the wrist
                                                        G7                    
Socrates, himself, was permanently pissed
C                                                                    
John Stuart Mill, of his own free will,
                                                  G                        
on half a pint of shandy was particularly ill  
                                                                
Plato, they say, could stick it away
                                     C                       
half a crate of whiskey every day
                                        C7                                     
Aristotle, Aristotle was a bugger for the bottle
F                                                     
Hobbes was fond of his dram
G                                         G7                         
And René Descartes was a drunken fart
                               C                
“I drink, therefore I am”
              
N.C.
Yes, Socrates, himself, is particularly missed,
                                           
a lovely little thinker, 
                             G7    C                    
but a bugger when he’s pissed
Imagine
T&M: John Lennon (Hippie)


Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try

No hell below us, above us only sky

Imagine all the people, living for today (ah-ha)


Imagine there’s no countries, it isn’t hard to do

Nothing to kill or die for, and no religion too

Imagine all the people, living life in peace

yoh-hu-ah-a-ah

You may say I’m a dreamer

but i’m not the only one

I hope some day you will join us

and the world will be as one

Imagine no possesions, I wonder if you can
No need for greed or hunger, 
a brotherhood of man
Imagine all the people, sharing all the world
yoh-hu-ah-a-ah
You may say I’m a dreamer
but i’m not the only one
I hope some day you will join us
and the world will live as one
Elefantens vuggevise
T&M: ?

      G                Em            Am        D7                      
Nu tændes der stjerner på himlens blå
G               Em          Am  D7                      
halvmånen løfter sin sabel
G                  Em Am             H                          
Jeg våger, at ikke de slemme mus
Gm               A7        Am7    D7                    
skal liste sig op i din snabel
      Gmaj7     Hm            Am                               
Sov sødt lille jumbo, og visselul
     Gmaj7                C         E7                 
nu bliver skoven så dunkel
      Am    Cm          Hm     Bbdim                              
Nu sover tante, den gamle struds, 
     Am7 D7            G                         
og næsehornet din onkel

Nu kalder i søvne den vilde gnu
i krattet af store lianer
Og aber synger sig selv i søvn
i vuggen af grønne bananer
Sov sødt lille jumbo, dit lille pus
Slet intet, min ven, skal du mangle
I morgen får du en kokosnød
og den skal du bruge som rangle

En zebra tager sin natdragt på
med sorte og hvide striber
et flyveegern med lådne ben
sidder i mørket og piber
Sov sødt lille Jumbo, nu er du vel mæt
du kender ej husmodersorgen
En lille plantage på tusind rør
den skal vi ha’ syltet i morgen

Hør tigeren brøler sin aftensang
og spejder mod alle kanter
ved vadestedet, med slebet klo
der lister den sorte panter
Sov tyst lille Jumbo, dit lille myr
Din nuttede lille rødbede
du bad mig fortælle et eventyr
nu sover du sødt allerede
Joanna
T&M: Gasolin

Hm        A               Hm      A                           
Ta’ mig med til dit drømmeland
Hm         A           Hm         A                
der hvor man kan drømme
Hm           A            Hm        A                            
og ta’ mig med ud i verdens larm
Hm         A           Hm                            
der hvor man kan larme
 
D                          A                 
Ta’ mig med til Joanna 
            Em                                    D                  
ta’ mig med, ta’ mig med, ta’ mig med
                 D                            A              
hvis det er der, hvor man ikke bare
                       Hm A Hm A Hm A Hm                          
skal passe sig selv

Ta’ mig med til det store hav
der hvor man kan svømme
og ta’ mig med op i den tynde luft
der hvor man kan svæve

Ta’ mig med til Joanna 
ta’ mig med, ta’ mig med, ta’ mig med
hvis det er der, hvor man ikke bare
skal passe sig selv

Ta’ mig ud i den grønne skov
der hvor man kan spire
og ta’ mig med ind i storbyens jag
der hvor man kan jage

Ta’ mig med til Joanna 
ta’ mig med, ta’ mig med, ta’ mig med
hvis det er der, hvor man ikke bare
skal passe sig selv
Kvinde min
T&M: Gasolin

Dm                     A                             
Kvinde min, jeg elsker dig, 
          Dm                 A                            
og jeg ved, du elsker mig
     Dm                    Bb                   
og hvad der så end sker
                 C              
åh, la’ det ske, 
               G            
for jeg er din
                                                      
og selvom vi har skændtes tit
og du har grædt og lidt
når det har været slemt
så glem det nu
for jeg er din

                 Dm       Bb         
Åh jeg har hustlet
               Dm        Bb              
og spillet tosset
                 Dm                    C                              
og jeg har snydt dig, ja, og skammet mig
     G                                                                
og stjålet af din kærlighed, du ved besked
     Dm G                
åh, ja
     Dm G      
åh, ja
         Dm                  G                     
owaowab-bab-babaliåh
                Dm                       G                             
For du er stadigvæk akkurat lige så smuk
              Dm                       G                                
som allerførste gang da du kyssede mig
            Dm G                    
så inderligt
             Dm           
så inderligt

Tror du, vi skal følges ad 
til livet det er slut
åh, det håber jeg
ja, jeg gør, 
ja, jeg gør
så kvinde kom og drøm med mig 
i den lange nat
hvor stjernerne de funkler 
og blinker som besat 

nej, bliv ikke bange
for deres sange
hold bare fast i mig når de fortæller dig
at der er tusinde mil imellem dig og mig
nej, nej
tro det ej
owaowab-bab-babaliåh
For du er stadigvæk akkurat lige så smuk
som allerførste gang da du kyssede mig
så inderligt
så inderligt
Det kan  aldrig la’ sig gør’
T: Jesper Jensen ?
M: ? (Jeg har aldrig fået no’et)

    C
Vi får det samme dumme svar
        G
hver en’ste gang vi spø’r 

det kan aldrig la’ sig gør’
             C
det kan aldrig la’ sig gør’

det der med kommunisme 
            C7                F
det har andre prøvet før
            G7
det kan aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig
           C
la’ sig gør’

At men’sker synger dagen lang
og er i godt humør
det kan aldrig la’ sig gør’
det kan aldrig la’ sig gør’
At lede og fordele
uden pisk og kommandør
det kan aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig
la’ sig gør’

At vi som knokler selv
sku’ vælge en til direktør
det kan  aldrig la’ sig gør’
det kan  aldrig la’ sig gør’
- og sammen ha’ maskinerne
og sørge for de kør’
det kan aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig
la’ sig gør’

At alle kan få mad 
så deres unger ikke dør
det kan aldrig la’ sig gør’
det kan aldrig la’ sig gør’
Farvel til krig og bomber
og raketter og honnør
det kan aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig
la’ sig gør’

De påstår at det gamle samfund
stadigvæk kan kør’ 
det kan aldrig la’ sig gør’
det kan aldrig la’ sig gør’
De tror de får os til 
at makke ret hvis blot de smør’
det kan aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig
la’ sig gør’

De si’r at vi skal vente
så bli’r alting lissom før
det kan aldrig la’ sig gør’
det kan aldrig la’ sig gør’
Hvis nogen tror at vi 
kan kules ned, så bare hør
det kan aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig
la’ sig gør’
Christianitter, jyske knejte
T: ?
M: ? (Skipper Klements morgensang)

Dm        Am      Dm  Am
Kom nu venner, I vi kender
Dm          Am      F                 C
samlet fra Jylland er en bondehær
Bb       F                    C
alle er kommet for at mødes her
Bb               F               C
skulder ved skulder fra fjern og nær
F           C       F       C
Christianitter, jyske knejte
Bb             F        C             Dm   Am Dm Am
Nu skal vi sejre i fristadens fejde

Hvæs jeres leer med blomster og sange
det vil gøre pamperne bange
frygt ikke for deres sorte hær
vi kæmper alle for men’skeværd
Christianitter, jyske knejte
Nu skal vi sejre i fristadens fejde

Hanen har galet trende gange
stå nu kun fast for vi er de mange
vis nu alle med liv og sjæl
ånden der aldrig kan slås ihjel
Christianitter, jyske knejte
Nu skal vi sejre i fristadens fejde
“Kvindernes Fællessang” 
Demos forlag
T&M: Kvinder i Danmark (?) 

Em                          Hm                       
Er du enlig mor i Esbjerg
                                 Em              
sekretær hos Tjæreborg
                           Hm                
børnehavelærerinde
                           Em                   
kokkepige i Skælskør
                                        Am                
Vi må stå sammen, være stærke
   Em                   Hm                  
i kampen for et liv
        Em               Hm                 
hvor alt er lige delt
                         Em           
og alle lever helt

Er du angst og gi’r din mand ret
så han ikke går sin vej
er du angst og gi’r din chef ret
for at blive i dit job
Vi må stå sammen, være stærke
i kampen for et liv
hvor alt er lige delt
og alle lever helt

Op med ho’det, sig din mening
gør det om og om igen
gør det hjemme, gør det ude,
osse til din bedste ven
Vi må stå sammen, være stærke
i kampen for et liv
hvor alt er lige delt
og alle lever helt

Så kan vi alle, mænd og kvinder
kæmpe sammen mod det system
hvor penge og facade
bestemmer vores liv
Vi må stå sammen, være stærke
i kampen for et liv
hvor alt er lige delt
og alle lever helt

Er du husmor i Gjellerupplanen
ekspeditrice i Magasin
eller syerske i Herning
servitrice på Den gyldne Hingst
Vi må stå sammen, være stærke
i kampen for et liv
hvor alt er lige delt
og alle lever helt
Kvinde, kend dit eget værd
T: Ulla Nicolai
M: Ole Bundgård

   F              C                     H             Dm                           
I går var du fyldt med komplekser og angst
                  C            Dm                  
du følte du ikke slog til
           F             C                     H                   Dm                        
du var bange for spørgsmål, for handling, for brud
                          C             Dm                   
du tænkte: hvad er det jeg vil ?
Dm        C                   Dm                             
Kvinde, kend dit eget værd
            C                     Dm                 
kvinde, rejs dig op og lær
           H           C            Dm                                        
Vi må sammen slås mod frygt og nederlag
          H      C       Dm                                         
vi må gøre det, vi ikke tør hver dag
             C                         Dm               
Kvinde, kæmp for at det sker

I går var du splittet af mistro og håb
du tabte al kraft på din gråd
du stod så alene med hele din tvivl
hvor skulle du hente et råd
Kvinde, kend dit eget værd
kvinde, rejs dig op og lær
Vi må sammen slås mod frygt og nederlag
vi må gøre det, vi ikke tør hver dag
Kvinde, kæmp for at det sker

Du søgte din viden i mændenes kreds
forsøgt at gøre som de
blev skræmt af en aggressiv voldelig form
et albuernes galleri
Kvinde, kend dit eget værd
kvinde, rejs dig op og lær
Vi må sammen slås mod frygt og nederlag
vi må gøre det, vi ikke tør hver dag
Kvinde, kæmp for at det sker

Overalt står kvinder med samme problem
det har knust og slået ihjel
vi har brug for hinanden, nedbryd din bås
til kamp for at blive dig selv
Kvinde, kend dit eget værd
kvinde, rejs dig op og lær
Vi må sammen slås mod frygt og nederlag
vi må gøre det, vi ikke tør hver dag
Kvinde, kæmp for at det sker
Sang om Drømmen
T&M: Holst/Jensen


Hele året

står mange men’sker

skulder ved skulder 

vi passer vores job

vi gør det, så godt vi kan

hele året, hele året

Den første maj
står mange men’sker
skulder ved skulder
vi lytter til ord om frihed
og lighed og broderskab
den første maj, den første maj

En skønne dag
vil mange men’sker
vende sig om
og se på hinandens øjne
og dele hinandens drøm

En skønne dag 
vil mange men’sker
hjælpe sig selv
sige nej til de andres vorden
og ja til hinandens drøm
en skønne dag, en skønne dag
Folketings-boogie-woogie
Fra pladen “Den sidste olie” Skrevet til arbejdsløshedsdemonstration i 1974 mod Hartling-regeringen.
T: Jesper Jensen
M: ? Trad. amerikansk


Vi sætter renten op

vi sætter renten ned

vi laver byggestop

og så lemper vi det lidt

så lægger vi på lejen

så går boligstøtten op

og så går vi i ring

Først valser vi til venstre

så valser vi til højre

så mødes vi på midten

og så’ vi lige vidt

Vi sætter skatten ned
vi sætter skatten op 
vi laver skattestop
og så lemper vi det lidt
så lægger vi på momsen
så går arbejdslønnen op
og så går vi i ring
Først valser vi til venstre
så valser vi til højre
så mødes vi på midten
og så’ vi lige vidt

Vi sætter støtten ned
vi sætter støtten op 
vi laver udgiftsstop
og så lemper vi det lidt
så falder produktionen
så går ledigheden op
og så går vi i ring
Først valser vi til venstre
så valser vi til højre
så mødes vi på midten
og så’ vi lige vidt

Vi sætter lønnen ned 
vi sætter lønnen op 
vi laver indkomststop
og så lemper vi det lidt
vi hopper for de rige
og vi springer for de få
og så går vi i ring
Først valser vi til venstre
så valser vi til højre
så mødes vi på midten
og så’ vi lige vidt
Højt fra varehusets gavl
T: “Tønissen” 
M: ? (Højt fra træets grønne top)


Højt fra varehusets gavl

stråler lysreklamer

med en masse pop og bavl

nissemænd og -damer

Kræmmerjulens store hit:

maximering af profit

sådan er den skisme

den kapitalisme!

Henrik han har ingen ro
før han ser sin pakke
men et ægteskabsbureau
skrev, at de ku’ makke
Hun bli’r julens attraktion
ved det store bal på kroen
Først skal skåret synes
siden skal der dynes!

Lad os brumme - brummelum
nok et vers om Henrik
han er stærk og han er dum
- derfor blev han fænrik
Nærkamp er hans yndlingsfag
som han dyrker nat og dag
- det er jo en hobby
man kan lægge krop i!

Mor ta’r nok et par albyl
gåsen står og sprutter
Peter får sig et drag prygl
knækked’ fars cerutter
Mor har lavet julegløgg
men det rager far et pløk
han vil ha’ sin bajer
sådan som han plejer

Om det fede julebord
slås de små om låret
Alle smovser uden ord
- jul med sovs i håret
Der bli’r ædt og drukket tæt
inden fader ræber mæt
Hvis de kan for kvalme
synger de en salme

Mor går ud i køkkenet
Lotte ned på gaden
hun skal nemlig trække lidt
“- frisk luft efter maden”
Lille Signe venter spændt
på at træet skal bli’ tændt
Hun har ingen flise
bare Dukke Lise!

Plasticstjernen manglede
grundet brækket fatning
Det slog næsten far ihjel
hold da kæft en skvatning
Juleaften med gevalt
stigen, træet, fader faldt
Først sku’ stjernen findes
så sku’ far forbindes!

Så er kaffebordet klar
man har slået mave
Lille Signe må vist snart
få sin julegave
Men det er hem’lighed
så den skal hun ha’ i fred
Ikke mer’ om hende
det må ha’ en ende

Mor er stille slumret ind
fjernsynslyden simrer
ingen hører vist en pind
skærmen står og flimrer
Det er no’et om hungersnød
“Ta’ et stykke wienerbrød
formen må vi holde 
til det store kolde!”
Europavalsen
T&M: Holst & Würgler/Jensen

     F               C7          F                    
Engang vil jeg rejse i Europa
F               C7                F                    
og føle mig hjemme overalt
     Bb        F          C7                        
Engang vil hjulene dreje
     Gm7                        C7                     
for men’sker og ikke profit
     F           C7            F                         
Engang vil langsomme flyvere
        C7        F                 
være hurtige nok
     Bb       F          C7                        
Engang vil flagene samles
Gm7             C7                   
i en kulørt ballon
      Gm7            F                     
Jeg rejser i et Europa
Bb                         C7               
grønt af men’skers håb
Gm7               F                         
gult af korn og glæde
Bb                            
rødt af faner
Gm7            C7                   
rødt af hjerteblod

Engang vil jeg rejse i Europa
og møde venner overalt
Engang vil tårnenes kobber 
grønnes i renere luft
Engang vil det røde Europa 
stige af vores kamp
Engang vil jeg ta’ dig i hånden
og vise den verden vi tog
Jeg rejser i et Europa
grønt af men’skers håb
gult af korn og glæde
rødt af faner
rødt af hjerteblod
Kender du dem
T&M: Trille

C                                          
Kender du dem
      F/C                                        
der frejdigt fortæller
   C                                            
at kvindernes kamp
              Dm7                G7                  
ja den forstår de skam godt
                C                                
men at det li’frem sku’ vær’
         F/C                                       
klassekampen det gælder
C                                                  
piger har da aldrig kunnet
Dm7               G7                                       
skille skæg fra snot
                                               
Så husk at
C                       
du står der
    F/C                         
og jeg står her
                C                     
og vi bli’r fle’r og fle’r
      Dm7                                 Em        F7
der gi’r den gamle køreplan et knæk
                       G7              C                 
vi har smidt returbilletten væk

Kender du det 
når alt hvad du samled’
af kræfter og modstand
er væk på et sekund
og du ved at kampen var ulig
da fæstningen ramled’ 
den hårde hud var for tynd
nu gør det helt forfærdeligt ondt
Så husk at
du står der
og jeg står her
og vi bli’r fle’r og fle’r
der gi’r den gamle køreplan et knæk
vi har smidt returbilletten væk

Kender du det 
når maskinen til Tirstrup
har svært ved at lette
for tunge duftende mænd
som når du der lige på dem
får små bange øjne
bag habitten ved de godt
at de ikke har så langt igen
For de har set at
du står der
og jeg står her
og vi bli’r fle’r og fle’r
der gi’r den gamle køreplan et knæk
vi har smidt returbilletten væk

Kender du det
som et hak i pladen
ka’ du høre dig selv sige
de samme ting igen
og du bli’r led ved din stemme
dine ord bli’r så flade
ham du taler til han står sgu
og ser et helt andet sted hen
Så husk at
du står der
og jeg står her
og vi bli’r fle’r og fle’r
der gi’r den gamle køreplan et knæk
vi har smidt returbilletten væk

Kender du dem
der frejdigt fortælle       
at kvindernes kamp
ja den forstår de skam godt
men at det li’frem sku’ vær’
klassekampen det gælder
piger har da aldrig kunnet
skille skæg fra snot
Så husk at
du står der
og jeg står her
og vi bli’r fle’r og fle’r
der gi’r den gamle køreplan et knæk
vi har smidt returbilletten væk
Hej søster
T: ? 
M: ? 

C     C7                
    Hej søster
          F                  E7                   
ka’ du ikke se komikken
                        Am Am/G            
så står vi her igen
       D/F#                                G                             
med fletningerne langt nede i postkassen
C    C7                        
  hej søster 
              F                  E7                  
det’ li’som bukseelastikken
                      Am  Am/G            
har fået et knæk
       D7/F#                                           G               
og sikkerhedsnålen er sør’me ble’t væk
F                                     C   E7/H           
så gik det kærlighedens år
Am             Am/G            D7/F#                          
hva’ er det så vi har lært
                                     G         
hva’ er det så vi forstår
F
ja vi bli’r stadig bedre til at slikke 
          C     E7/H
vores sår
Am Am/G     D7/F#                                                
og dagene mørkner nu
                                  G              
de si’r at vint’ren bli’r hård i år

Mange flasker 
har vi slæbt hjem fra Irma i kærlighedens navn, 
og Gud skal vide at de gjorde gavn 
tunge tasker var vi ene om at bære 
med små usle panter på lykken vi fandt
så gik det kærlighedens år
hva’ er det så vi har lært
hva’ er det så vi forstår
ja vi bli’r stadig bedre til at slikke vores sår
og dagene mørkner nu
de si’r at vint’ren bli’r kold i år

Yndigt var det 
at få krøllet nogle lagner og glatte dem ud 
og mærke natten på din hud 
det’ bar’ det med at klar’ det 
med mindre søvn end nogen aner 
når morgendagen kræver sit og det ser ud som om ungen har det lidt skidt
så gik det kærlighedens år
hva’ er det så vi har lært
hva’ er det så vi forstår
ja vi bli’r stadig bedre til at slikke vores sår
og dagene mørkner nu
de si’r at vint’ren bli’r kold i år


Hva’ er den af, 
skal vi høre de andre sige 
hun kan da vist alli’vel ikke holde på en mand 
så ud på den gamle arena 
dukke op til mange fester 
med dig selv om halsen, bevise at du sagtens kan
Ja så gik det kærlighedens år
hva’ er det så vi har lært
hva’ er det så vi forstår
ja vi bli’r stadig bedre til at slikke vores sår
og dagene mørkner nu
de si’r at vint’ren bli’r kold i år

Tænk på søster, 
når vi lænet mod hinanden 
var kravlet så langt, at vi ku’ smile igen 
sådan en der trøster en der selv har været ude ved randen 
og grædt det samme snot uden dog var det aldrig gået godt
så gik det kærlighedens år
hva’ er det så vi har lært
hva’ er det så vi forstår
ja vi bli’r stadig bedre til at slikke vores sår
og dagene mørkner nu
de si’r at vint’ren bli’r kold i år

Men hva’ så søster,
når vi mærker under huden 
at natten den er klam og kold 
og lagnet mangler selv den mindste fold 
tror du så søster at vi ta’r den en gang til 
og forfra i håbet om at klare den uden at ende med at synge igen
så gik det kærlighedens år
hva’ er det så vi har lært
hva’ er det så vi forstår
ja vi bli’r stadig bedre til at slikke vores sår
og dagene mørkner nu
de si’r at vint’ren bli’r kold i år
Blaffersangen
T&M: Gasolin

/E/D/E/D/ etc.

Jeg går ad vejen mod Korsør
en tidlig fredag aften
bilerne de drøner bare forbi

Mit tøj er tyndt og det er hundekoldt
jeg går med tomlen i vejret
bilerne de drøner bare forbi

Det er koldt og jeg er langt hjemmefra
og jeg savner min mor og min far
kære bilist
tag mig op
tag mig op
ellers får jeg en prop
Streets of London
T&M: Ralph McTell

G                           D                
Have you seen the old man 
         Em               C                         
in the closed down market
                        G                    
Kicking out the papers
             Am          D                    
with his worn out shoes
G                     D                            
In his eyes you see no pride,
Em                   Hm                          
hanging loosely by his side
C                G                           
Yesterdays paper 
          D              G                       
telling yesterdays news
Am7 C               G                   D    Em                                       
So how can you tell me you’re lonely
       Am                                          D                
And you say that for you the sun don’t shine ?
G                       D                              
Let me take you by the hand 
      Em                            Hm                                    
and lead you through the streets of London, 
C                   G                                 
I’ll show you something, 
          D                                 G       Am7        
that’ll make you change your mind

Have you seen the old girl 
who walks the streets of London ? 
Dirt in her hair 
and her clothes are all in rags.
 She’s no time for talking, 
she just keeps on walking, 
carrying her home 
in two old shopping bags
So how can you tell me you’re lonely
And you say that for you the sun don’t shine ?
Let me take you by the hand 
and lead you through the streets of London, 
I’ll show you something, 
that’ll make you change your mind

In the all night cafe
at a quarter to eleven
Same old man 
sitting there alone
Looking at the world 
over the rim of his tea cup
Each tea last an hour
then he wanders home alone
So how can you tell me you’re lonely
And you say that for you the sun don’t shine ?
Let me take you by the hand 
and lead you through the streets of London, 
I’ll show you something, 
that’ll make you change your mind

Have you seen old man
outside the seamen’s mission
Memoty fading
with the metal ribbons he wears
I this lonesome city
the rain cries a little pity
For one more forgotten hero
in a world that doesn’t care
So how can you tell me you’re lonely
And you say that for you the sun don’t shine ?
Let me take you by the hand 
and lead you through the streets of London, 
I’ll show you something, 
that’ll make you change your mind
Det er en kold tid, som vi lever i
T: ? 
M: Gasolin (Østre Gasværk)

               G     D   A                D                   
Det er en kold tid, som vi lever i
G         D            A        D                 
alle går rundt og fryser
                  G      D                     
Det bli’r en hård strid
        A                   D         
med skrål og hysteri
A                         D   A  D      
Alle men’sker gyser

          A                     D            A D             
Der er mange, mange men’sker
           A               D     A D      
der vil miste deres job
           A                  D          A D          
For profitten har problemer
            A                                        
den har fået en kæp i hjulet, 
                                           D       
kæp i hjulet så den standser op
Det er en kold tid, som vi lever i
alle går rundt og fryser
Det bli’r en hård strid
med skrål og hysteri
Alle men’sker gyser

De vil skære ned på lønnen
det er os der lider nød
Mens de andre spiser pølse
må vi andre sultne stakler,
sultne stakler spise fedtebrød
Det er en kold tid, som vi lever i
alle går rundt og fryser
Det bli’r en hård strid
med skrål og hysteri
Alle men’sker gyser

De vil fylde os med løgne
proppe ho’det fuld af tis
Snakke godt for deres moster
mens de griner bli’r vi andre,
bli’r vi andre solgt til stanglakrids
Det er en kold tid, som vi lever i
alle går rundt og fryser
Det bli’r en hård strid
med skrål og hysteri
Alle men’sker gyser

De vil bryde gamle love
varme op til ragnarok
De vil sparke til den svage
til han ligger med sit 
med sit hoved på en huggeblok
Det er en kold tid, som vi lever i
alle går rundt og fryser
Det bli’r en hård strid
med skrål og hysteri
Alle men’sker gyser

Fra ligusterhækkens brystværn
vil de styre os med vold
Det er os der løber spidsrod
mens deres kapitaler
kapitaler vokser tusindfold
Det er en kold tid, som vi lever i
alle går rundt og fryser
Det bli’r en hård strid
med skrål og hysteri
Alle men’sker gyser

Mens de sluger dyre østers
må vi sluge en kamel
Når man ser på det til daglig
er der ikke megen morskab
megen morskab der bli’r os til del
Det er en kold tid, som vi lever i
alle går rundt og fryser
Det bli’r en hård strid
med skrål og hysteri
Alle men’sker gyser
Den lille malkeko
T&M: Sebastian

D                                    
Jeg’ den lille malkeko
E                                              
Jeg skal bare stå og glo
A                                        D               
gå og tygge drøv i mark og enge
                                               
samme foder, samme skidt
E                                A               
uhh - jeg tænker tit nu har
                                         D               
jeg stået og gumlet meget længe
A                          D                             
Såd’n er alle mine dage
      G        E/G#         A                                              
en ko er en ko til den dør
A                        Hm F#m G D                          
Eet skridt frem og to   til - bage
    G                E/G#    A     F#m Hm                 
til der hvor jeg var lige før
A                               D                
Såd’n er det ofte med køer

Jeg’ den lille malkeko’
jeg kan tænke, jeg kan tro
lige hvad jeg vil, om du så spurgte
om jeg føler mig til nar
får du det samme svar
jeg si’r alligevel muh til hele lortet
Såd’n er alle mine dage
en ko er en ko til den dør
Eet skridt frem og to tilbage
til der hvor jeg var lige før
Såd’n er det ofte med køer

Jeg’ den lille malkeko
uh ja, og hvem kan tro
at en ko vender om på situationen
eet stk. malket stemmekvæg
- strøget bli’r det danske flag
hvis ikk’ jeg gi’r mit liv til produktionen
Såd’n er alle mine dage
en ko er en ko til den dør
Eet skridt frem og to tilbage
til der hvor jeg var lige før
Såd’n er det ofte med køer
Plutonium
T&M: Jomfru Ane Band

A                                              
I det grønne Dannevang
      E                              
der samles energi
     D                                             
og kernekraft og fuglesang
     E                                  
og højt hurra fordi:
    Hm       E                      
Vi akkumulerer,
     Hm     E                      
vi akkumulerer
    A           D           E                         
plutonuim, millirem, millirem
    A           D           E                    
plutonium, millirem, millirem

Vi har jo lært fra barnsben af,
at handling koster spild
hvo intet vover intet vandt
vi tæmmer vand og ild
Vi akkumulerer,
vi akkumulerer
plutonuim, millirem, millirem
plutonium, millirem, millirem

Vi tåler radioaktiv luft
på sytten millirem
og sku’ vi få en ekstra sjat
er skaden ikke slem
Vi akkumulerer,
vi akkumulerer
plutonuim, millirem, millirem
plutonium, millirem, millirem

Vor tro det er vor videnskab
den skiller skæg fra snot
protoner her, neutroner der
på kryds og tværs og skråt
Vi akkumulerer,
vi akkumulerer
plutonuim, millirem, millirem
plutonium, millirem, millirem

Vort bruttonationalprodukt
det er en hellig ko
hvert år så skal vi skift ud
af bukser bil og sko
Vi akkumulerer,
vi akkumulerer
plutonuim, millirem, millirem
plutonium, millirem, millirem

De gratis glæder er så få
og livet er så kort
så hvorfor tænke på vor død
før vi engang skal bort
Vi akkumulerer,
vi akkumulerer
plutonuim, millirem, millirem
plutonium, millirem, millirem

I østen stiger solen op
det skider vi da på
den gi’r jo ingen nem profit
det kan I nok forstå
Vi akkumulerer,
vi akkumulerer
plutonuim, millirem, millirem
plutonium, millirem, millirem
Tag på landet
T&M: Troels Trier

C                                              Am                        
Nej, hvor er den solnedgang fantastisk
         D                                                    
Selve solen er som bukket i neon
     F                             G7                 
og skyerne som støbt i plastic

Jeg står her og dypper syrebasserne
i vandet som er tykt af gopler
Vinden er bedøvende tung af gasserne
- det gærer så det syder og bobler

     E7                                                              
Se solen synker ned over fiskebankerne
                            Am                  
og skinner ned på vandet
           D                                                 
ned på flyvebådene og supertankerne
      F                 G                  
og oliekagerne i sandet

              C                    
Jeg er på rekreation
                                  Am                         
og jeg ville ikke bytte for en million
               D                                           
Det er så skønt at være på landet
              F                              C                 
det er så dejligt at være ved vandet

Nede på kajen står gutterne
med deres fiskekroge
En har fanget en transistorradio
en anden har sgu fanget en måge

De har allesammen hængerøve
i deres bikinitrusser
Og de har sorte rande under øjnene’
- det får man af at drikke whiskysjusser

Selv er jeg også meget pæn
jeg ser ud som jeg var dyppet i friture
Men jag si’r skide være med min teint
sålænge jeg er stiv af syre

Jeg er på rekreation
og jeg ville ikke bytte for en million
Det er så skønt at være på landet
det er så dejligt at være ved vandet

Det er så smukt med lidt bondekultur
- dansk tradition er godt nok
Pølsemanden har tyrolerbukser på
og der er sauerkraut i hans hot-dog

Om aftenen er der topløs go-go
og liveshow nede på kroen
Bagefter kan man selv få lov
men jeg plejer nu at nøjes med at smide skoene

På diskoteket er der jazzmusik
med ham der Elvis Presley
Så får den derudaf med rytmik
i snudetræskoer med græs i

Jeg er på rekreation
og jeg ville ikke bytte for en million
Det er så skønt at være på landet
det er så dejligt at være ved vandet

Det her er noget andet end livet i en by
byen gjorde mig rigtig syg
Jeg gik til min doktor og min doktor sagde:
“Ta’ og ta’ på landet nogle dage”

Når jeg nu kommer hjem til byen igen
hjem til støjen og forureningen
Når nerverne ikke kan klare mere
så skal jeg heldigvis på landet og feriere

Jeg er på rekreation
og jeg ville ikke bytte for en million
Det er så skønt at være på landet
det er så dejligt at være ved vandet
Vi voksne kan også være bange
T&M: Bjarne Jes Hansen

          A                                    Hm                
Jeg er bange for de væmmelige brag
       E                            A                
man nogen gange får at høre
                                                  Hm               
Jeg er bange for at der skal blive krig
           E7                    A                       
når jeg hører tanksene køre
                                       Hm                            
Vi voksne kan også være bange
               E7                                            
og synge lange, lange bange sange
               Hm                                            
Der er så meget, man skal passe på
               E7                                A               
jeg har jo dig, som jeg skal passe på

Jeg er bange for atomkrafværkerne
og for bilerne ude i trafikken
Jeg er bange for den sorte grimme røg
som oser henne fra fabrikken
Vi voksne kan også være bange
og synge lange, lange bange sange
Der er så meget, man skal passe på
jeg har jo dig, som jeg skal passe på

Jeg er bange for de dårlige film
og for det, der står i dumme bøger
Jeg er bange for, at du skal møde løgnen
og for at du skal tro på løgnen som du hører
Vi voksne kan også være bange
og synge lange, lange bange sange
Der er så meget, man skal passe på
jeg har jo dig, som jeg skal passe på

Jeg er bange for at alt for stærke mænd
skal bestemme over dig og mig og jorden
jeg er bange for at løgnere og tyve
skal bestemme over dig og mig og jorden
Vi voksne kan også være bange
og synge lange, lange bange sange
Der er så meget, man skal passe på
jeg har jo dig, som jeg skal passe på
Du er ikke alene
T&M: Sebastian

D                  G/D A                  D                       
Når du ta’r afsted vend dig ikke om
                            G     E               A               
der er ingen vej tilbage hvorfra du kom
A             G                           Hmi                    
alle deres remser dem kan du udenad
                     E7           A7               
kender deres mistro og had
O du som intet ved og dog har fået alt
du som nok det hele - det’ dyrt betalt
Hvis der er sandhed sort på hvidt
                    E7               A            
er det den at ingenting er dit

D                G    A                        D                        
Du er ikke alene der er en som følger dig
                            C Hmi             
og det’ helt på det rene
      E                    A      A    D    G/D A D              
han har det lissom dig - som dig

De som kaster sten gemmer sig bag glas
de ku’ ha’ fået dit hjerte - de havde ikke plads
for du flytter deres grænser du kapper deres tov
men du skal frifindes for deres lov

For de står selv for skyld som ejer lov og ret
og de burde dømmes lige nu du er så træt
men alle deres sønner og døtre ligeså
vidner mod den verden de har fået

Og bli’r du hentet ind og mærker du en hånd
så bliv ikke bange du ved hvorfor den kom
der er ikke meget varme at hente lige heromkring
- jeg tror nok I finder vejen frem

Vi er ikke alene - der er fler der viser trods
og det’ helt på det rene
- de har det lissom os
Strømerens sang
T: Strejkende på Århus-Kalundborg, 1978
M: ? (Vi lister os afsted på tå)

       C
Her kommer statens ordenskorps

med hjelm, visir og stave     
     G
Vi gør hvad vi får ordre til
        C                    C7
hvad vi så end skal lave
     F
Vi banker en blokadevagt
        C
med kniplerne i samme takt
G7
Dansk orden skal holdes

dansk lov er på vej
                                           C
vi får løn og pension for at banke dig

I industrien sker det tit
en kuli mister livet
men hvis du kræver sikkerhed
så si’r de du er pivet
Som knippelsuppekok jeg får
et arbejde i trygge kår
Dansk orden skal holdes
dansk lov er på vej
vi får løn og pension for at banke dig

Når folk de spytter efter mig
og kalder mig en bøddel
så bli’r jeg somme tider bleg
men hjælper det en tøddel
Jeg spiller borgerskabets spil
gør kun hvad jeg får ordre til
Dansk orden skal holdes
dansk lov er på vej
vi får løn og pension for at banke dig

Arbejderklassens sikkerhed
er fantasiens foster
men vi får hjelm og skjold og stav
så skidt med, hvad det koster
Vi spiller borgerskabets spil
så sikkerhed, det er der til
Dansk orden skal holdes
dansk lov er på vej
vi får løn og pension for at banke dig

Vi værner folkets ejendom
så folk kan være trygge
Men folk, der ikke ejer noget
dem skider vi et stykke
En arbejder har ingen ret
at indse det er ganske let
Dansk orden skal holdes
dansk lov er på vej
vi får løn og pension for at banke dig
Diktatoren i Chile
Skrevet 11. september 1973. Fra “Sange for børn og andre mennesker”
T&M: Bjarne Jes Hansen


Har diktatoren i Chile

været barn lissom vi engang ?

Har han også kunnet smile

og synge med på en fællessang ?

Hvad kan det komme af

at han er morder idag 

der må vel være en grund

til at han blev så ond ?

Han har myrdet flere tusind
unge, gamle som stod ham i vejen
Uden videre har han knust dem
fængslet andre bag pigtrådshegn
Hvad kan det komme af
at han er morder idag 
der må vel være en grund
til at han blev så ond ?

Og desværre er der mange
som har hjulpet ham på vej
I hvert af fængslets lange gange
går der en der har mord som leg
Hvad kan det komme af
at han er morder idag 
der må vel være en grund
til at han blev så ond ?

Er han født så ond og grusom
hvem har lært ham at slå ihjel ?
Var han helt fra starten en som
kun tog hensyn til sig selv ? 
Hvad kan det komme af
at han er morder idag 
der må vel være en grund
til at han blev så ond ?

Had og vold og ondskab trives
der hvor penge og magt er gud
Skal det onde ku’ fordrives
må vi dele magten ud
Hvad kan det komme af
at han er morder idag 
der må vel være en grund
til at han blev så ond ?
Brødre, nu skal der drikkes
T: ?
M: ? Brødre, lad våbnene lyne

G          C                G
Brødre, nu skal der drikkes
              C     D7         G
festen er kommet med os
     C                           G
:/: sumpe, det gider vi ikke
D7                               G 
festen er kommet med os :/:

Brødre, lad væskerne flyde
Drik dem i magtfulde drag
:/: Brødre og søstre skal nyde
humlen til leverens krav :/:

Brødre, de røde, de bæller
bajerne - nu skal de ned
:/: Spritten i halsen de hælder
Wilfred, han fyrer en fed :/:

Søstre, de røde fra Århus
skal vi nu ryge lidt pot ?
:/: Nej du, det gider vi ikke
tørred’ bananer er godt :/:

Brødre, lad Kolding BZ’es
Lad Kolding BZ’es af os
:/: Nu skal den stolte, røde jyde
vise de sorte sin trods :/:

Brødre, lad værktøjet flyde
Hvad skal vi bruge det til ?
:/: Arbejde gider vi ikke
- det har vi tyskerne til :/:
Alting starter med vor solidaritet
Skrevet til strejken på Politiken 1972
T: Jesper Jensen
M: ? (Clementine)

            F                                     
Højt på hjørnet maner flaget
                                      C              
kamp for ret og men’skeværd
            C7             F                     
men derinde bag facaden
         C7               F                   
tæller kun profitbegær
        F                                      
Direktører, aktionærer
                                 C             
ligger nu, som de har redt
            C7              F                     
Kammerater, alting starter
             C7       F                     
med vor solidaritet

Hør kultur og frisind skræppe
fra det gamle fuglebur
men spektaklet skjuler bar4
kapitalens diktatur
Direktører, aktionærer
ligger nu, som de har redt
Kammerater, alting starter
med vor solidaritet

Smukke ord fra maskemunde
taler sødt om sympati
bag ved masken: hårde kæbers 
arbejdsgivertyranni
Direktører, aktionærer
ligger nu, som de har redt
Kammerater, alting starter
med vor solidaritet

Hvis vi ikke mer’ vil springe
rundt i deres rotteræs
kastes masken - og de viser
klassefjendens gamle fjæs
Direktører, aktionærer
ligger nu, som de har redt
Kammerater, alting starter
med vor solidaritet

De som leder og fordeler
gør det kun, så længe no’en
la’r sig lede og fordele
til at opretholde roen
Direktører, aktionærer
ligger nu, som de har redt
Kammerater, alting starter
med vor solidaritet
Save the whisky for the workers
T: ? 
M: ? 

         C                                                    
Vi vil give sorte Erhard 36 hvide snit
          F                         C                           
Vi vil give sorte Erhard 36 hvide snit
                                                               
Vi vil give sorte Erhard 36 hvide snit
           G                     C          
- og vi gør det med en saks, med en saks
   Save the whisky for the workers
   Save the whisky for the workers 
Save the whisky for the workers
- when the red revolution comes, sure it comes!

Vi vil gøre Georg Poulsen til en lirekassemand
- i en baggård på Vesterbro, Vesterbro
Save the whisky for the workers
- when the red revolution comes, sure it comes!

Vi skal gøre Holger K. til en rigtig socialist
- skønt det er en umulighed, en umulighed
Save the whisky for the workers
- when the red revolution comes, sure it comes!

Vi vil fylde vore badekar med blod fra DSU
- og vi gør det med en svamp, med en svamp
Save the whisky for the workers
- when the red revolution comes, sure it comes!

We will hang Ronald Reagan by his balls in a tree
- when the red revolution comes, sure it comes! 
Save the whisky for the workers
- when the red revolution comes, sure it comes!

We will make Margaret Thatcher to a stripper in a bar
- when the red revolution comes, sure it comes! 
Save the whisky for the workers
- when the red revolution comes, sure it comes!

We will make Fidel Castro to the mayor of New York
- when the red revolution comes, sure it comes! 
Save the whisky for the workers
- when the red revolution comes, sure it comes!
Sang om vores sammenhold
Fra “Ta’ party” 1979
T: Jesper Jensen
M: ? (Skuld gammel venskab rejn forgo)

     C                G                      
De tvinger os i kamp igen
     C                 F                   
nu falder gamle skel
    C                  G                         
vi tænker på hinanden nu
           F         G       C                   
og lidt mindre på os selv
                           G                           
Så rejs dig op og knyt din hånd
     C                          F                    
og mærk. hvad der er sket
     C                 G                                   
nu vokser vores sammmenhold
           F    G  C                  
og vor solidaritet

De håber på at finde os
delt op i hver sin lejr
uenighed hos os har før 
skaffet klassefjenden sejr
Så rejs dig op og knyt din hånd
og mærk, hvad der er sket
nu vokser vores sammenhold 
og vor solidaritet

Og er du kvinde, er du mand
er du gammel eller ung
så ved du der er brug for dig
vores kamp bli’r lang og tung
Så rejs dig op og knyt din hånd
og mærk, hvad der er sket
nu vokser vores sammenhold 
og vor solidaritet

Og bli’r du trær så tænk på dem
der tog en værre tørn
og bli’r du utålmodig, husk
at vi slås for vores børn
Så rejs dig op og knyt din hånd
og mærk, hvad der er sket
nu vokser vores sammenhold 
og vor solidaritet
Krig og kommunisme
T: ? 
M: ? 

Krig og kommunisme er en god ting, ja !
Krig og kommunisme er hvad vi vil ha’, ja !

Var Lenin vores fører ? Ja, ja, ja !
Var Stalin vores leder ? Ja, ja, ja !
Er Saddam vores mand i dag ? Ja, ja, ja !

For krig og kommunisme er en god ting, ja !
Krig og kommunisme er hvad vi vil ha’, ja !

Og blodet det skal flyde ? Ja, ja, ja !
Og ho’derne skal rulle ? Ja, ja, ja !
Er kompromiser blot historie ? Ja, ja, ja !

For krig og kommunisme er en god ting, ja !
Krig og kommunisme er hvad vi vil ha’, ja !

Var Vilhelm vores kejser ? Ja, ja, ja !
Var Adolf vores fører ? Ja, ja, ja !
Er Kohl vores mand idag ? Ja, ja, ja !

For Tyskland og fascisme er en god ting, ja
Tyskland og fascisme er hvad vi vil ha’, ja
Brødre, lad våbnene ligge
Skrevet i 1930’erne, da de borgerlige rettede angreb mod arbejdersangene, der var “alt for skarpe og kraftige”. Da en af hårdest kritiserede sange i folketinget var “Brødre, lad våbnene lyne”, skrev Oskar Hansen “arbejdersangen, der ikke må støde eller pirre nogen” Synges dæmpet.
T: Oskar Hansen
M: ? (Brødre, lad våbnene lyne)

G               C            G
Brødre, lad våbnene ligge
                   C D7         G
hvad skal vi bruge dem til ?
    C                                   G
:/: Kæmpe, det vil vi skam ikke
D7                              G  
Broder, vær venlig og mild :/:

Knyt - om en tekop din næve
hvad er så tyndt vel som te ?
:/: Den får os ej til at bæve
når den i halsen gli’r ne’ :/:

Giv mig en kop marmelade
smør mig et sødt stykke brød
:/: stik mig en stang chokolade
brødre i liv eller død :/:

Vi der er kommet fra dybet
vi vil jo slet ikke op
:/: Nej vi vil kun være krybet
Brødre slut trop, oh slut trop :/:

Andre tog magten og æren
lad dem dog bare ta’ væk
:/: Er vi lidt stødte i pæren
det rager os ikke et kvæk :/:

Giv mig et kræmmerhus bolsjer
vi skal kun frydes ved slik
:/: selv om man holder af bolsjer
er man jo ej bolsjevik :/:

Op nu, det melder og maner
kampsange styrter i grus
:/: under de blegrøde faner
sidder vi stille som mus :/:
Blokadesang
Skrevet til La Cabana konflikten.
T: Carl Scharnberg
M: Chr. J. Rasmussen (Snart dages det brødre)

     G             D7          G  C       G
Så mødes vi atter som andre før os
    A7                                D
til værn om alt det, vi har skabt
     G                   D7            G    C     G
Vi ved, hvad det gælder. Vi samles i trods
     D    Em    D A7        D
Vi ved, vi må aldrig gi’ tabt
            D7                               G         Em
:/: Det gælder langt mere end dagen i dag
       Am            D7      G
Det gælder vor fælles sag :/:

Vi fik intet skænket i arbejderhjem
De gamle har kæmpet for alt
Vi ved, det har kostet at slås imod dem
der aldrig var med, når det gjaldt
:/: Det gælder langt mere end dagen i dag
Det gælder vor fælles sag :/:

Vor ret har vi nået i slag efter slag
Vi ved, hvad der sker, hvis den dør
Vi ved, de kan knække os fag efter fag
og skabe en tilstand som før ! 
:/: Det gælder langt mere end dagen i dag
Det gælder vor fælles sag :/:

Vi børn af den klasse, der rejste sig selv
må altid blokere for dem
der tror, at en arbejder blot er en træl
der ikke kan tænke lidt frem
:/: Det gælder langt mere end dagen i dag
Det gælder vor fælles sag :/:
Vi vil se land
Skrevet i Vestre Fængsel i begyndelsen af 50’erne under afsoning af en hæftestraf for deltagelse i en fredsdemonstration
T: Ejnar Kammp
M: ?

F#7      Hm                       F#7                        
   Fred i verden, si’r de, beror på
                                  Hm          
at vi bare ruster hver især
                                     H7      Em                   
Men mon nogen virk’lig går og tror på
               F#m    F#7     Hm                           
at venner vindes med gevær ?
 A7         D                                    A7                      
Vi vil se land - uden bomber og kanoner
             D                                                   
Vi vil se havet - uden miner, uden vrag
D7      G                                 D                                     
Vi kan li’ den klare luft - uden jagerformationer
G                            
Kort sagt:
E7       A                 A7                 D                         
Vi si’r nej til al den snak om krig igen
E7      A               A7                D                          
Vi si’r nej, I får os ikke med på den!

Når de kommer her og vil forlange
vi skal ruste endnu mer’ igen
vil de gerne ha’ at vi bli’r bange
fordi de selv er bange  - men
Vi vil se land - uden bomber og kanoner
Vi vil se havet - uden miner, uden vrag
Vi kan li’ den klare luft - uden jagerformationer
Kort sagt:
Vi si’r nej til al den snak om krig igen
Vi si’r nej, I får os ikke med på den!

Og så si’r de: kom og bliv soldater
lær at skyde og at blive skudt
få et gravsted i et bombekrater
- mon den galskab snart er slut ? 
Vi vil se land - uden bomber og kanoner
Vi vil se havet - uden miner, uden vrag
Vi kan li’ den klare luft - uden jagerformationer
Kort sagt:
Vi si’r nej til al den snak om krig igen
Vi si’r nej, I får os ikke med på den!

Vi har brug for mange nye skoler
og for tusindvis af nye hjem
I der følger militærparoler
hjælp hel’re os at bygge dem
Vi vil se land - uden bomber og kanoner
Vi vil se havet - uden miner, uden vrag
Vi kan li’ den klare luft - uden jagerformationer
Kort sagt:
Vi si’r nej til al den snak om krig igen
Vi si’r nej, I får os ikke med på den!

Vi vil ikke bare gå og bæve
for en giftig radioaktiv sky
nej, nu samler vi os for at kræve:
gør luften frisk i land og by! 
Vi vil se land - uden bomber og kanoner
Vi vil se havet - uden miner, uden vrag
Vi kan li’ den klare luft - uden jagerformationer
Kort sagt:
Vi si’r nej til al den snak om krig igen
Vi si’r nej, I får os ikke med på den!

Hele verden vil vi gøre åben
bryde alle grænsebomme ned
møde venner overalt uden våben
og synge frit vor sang om fred: 
Vi vil se land - uden bomber og kanoner
Vi vil se havet - uden miner, uden vrag
Vi kan li’ den klare luft - uden jagerformationer
Kort sagt:
Vi si’r nej til al den snak om krig igen
Vi si’r nej, I får os ikke med på den!
Radikalt demokrati
T: ?
M: Merle Travis (Seksten tons)

     Em                   C7          H7
Vi sidder til møde dag efter dag
Em                             C7                  H7
Ta’r os selv alvorligt, kæmper for en sag
Em                   Am
Vi er eliten - vi ved hvad vi vil
      Em                                 C7        H7
For det er pamperposter, der står på spil
Em          C7        H7
Radikalt demokrati,
Em                 C7     H7
revolution og økologi,
Em                    Am
lønkamp forbi, i stedet sætter vi
Em                              C7         H7
Begejstring, frirum og livskvalitet

Man må jo erkende, at nogle kan mer’ 
For vi er de valgte, der tydeligt ser
At nogle må knokle, men det er ikke os
Hvis bare man venter, bli’r man fuldfed sos’
Radikalt demokrati,
revolution og økologi,
lønkamp forbi, i stedet sætter vi
Begejstring, frirum og livskvalitet
Land og Folk
T: Ole Thilo
M: ? (Only You)


Land og Folk

det er en god avis

Land og Folk

det’ din og dit partis

Land og Folk skal styrkes nu

så ta’ og abonner

for Land og Folk skal læses af fler’ og fler’

Land og Folk
gør sagen soleklar
Land og Folk
skrives for proletar’
Land og Folk går ind for afrustning
og frihed og demokrati
ja, Land og Folk er god at læse i

Land og Folk
det’ en god og især en socialistisk avis
Land og Folk
varetager arbejderklassens interesser i spaltevis
Land og Folk skal styrkes nu
og ved at gøre styrker du dig selv og din sag
så kom nu kammerat (ja DU og DU og DU)
Læs Land og Folk hver eneste dag

Land og Folk
gør fronten enkel og klar
Land og Folk
klær storkapitalen af indtil den har røven bar
Land og Folk gør op med udbytning 
og al slags demagogi,
ja, Land og Folk er den eneste avis 
der er værd at læse i
De kan lokke, de kan true
1974
T: Henning Langkjær 
M: ? Trad. Irsk ?

         G                                     C                 G               
Ka’ I huske, hvad de loved’, da slaget skulle stå
  D                                     G                      
I EF ville himlen altid være lyseblå
                                              C                               
De skyed’ ingen midler og fik mange med på
G              
spøgen
       D                                                           G           
men nu kan alle se, at hvad de sagde, det var løgn
                  G                                     C                  
Ja de kan gi’ os falske løfter, vi står ej model  
    G      
dertil
   D                                                           G               
vi gennemskuer løgnen og si’r nej til deres spil
                                                   C                          
De kan lokke, de kan true, vi går ikke med på
G           
den
     D                                               G           
for vi vil ud af EF, og vær’ os selv igen

Jens Otto Kragh talte med himmelvendt blik
om vetoret og uafhængig forsvarspolitik
men da vi så var kommet i det store fællesskab
lød der andre toner fra den høje NATO-stab
Ja de kan gi’ os falske løfter, vi står ej model dertil
vi gennemskuer løgnen og si’r nej til deres spil
De kan lokke, de kan true, vi går ikke med på den
for vi vil ud af EF, og vær’ os selv igen

Annoncerne de trued’ med blod og ildebrand
Hvis vi sa’ nej til EF kom vi på falittens rand
Vi sku’ sælge vores frihed med djævlens vold og magt
men Danmarks frihed ligger ikke i de stores pagt
Ja de kan gi’ os falske løfter, vi står ej model dertil
vi gennemskuer løgnen og si’r nej til deres spil
De kan lokke, de kan true, vi går ikke med på den
for vi vil ud af EF, og vær’ os selv igen

Se vi sku’ give EF mere demokratisk ånd
haren og de vilde dyr sku’ pænt gå hånd i hånd
Se dig om og døm nu, om ikke deter sandt
at både du og jeg er blevet godt i røven rendt
Ja de kan gi’ os falske løfter, vi står ej model dertil
vi gennemskuer løgnen og si’r nej til deres spil
De kan lokke, de kan true, vi går ikke med på den
for vi vil ud af EF, og vær’ os selv igen

Den politiske union gør de til en bagatel
de si’r at vi vil stadig ku’ bestemme for os selv
men i Tindemannsrapporten er målet åbenbart
der’s planer om Neuropa skal gennemtvinges snart
Ja de kan gi’ os falske løfter, vi står ej model dertil
vi gennemskuer løgnen og si’r nej til deres spil
De kan lokke, de kan true, vi går ikke med på den
for vi vil ud af EF, og vær’ os selv igen

De si’r vi må stå sammen mod Sovjetunionens magt
for russerne vil knuse os, og vi skal vær’ på vagt
men de skal ej forvirre os, næ vi bevarer roen
og derfor si’r vi nej til den politiske union
Ja de kan gi’ os falske løfter, vi står ej model dertil
vi gennemskuer løgnen og si’r nej til deres spil
De kan lokke, de kan true, vi går ikke med på den
for vi vil ud af EF, og vær’ os selv igen
Skruebrækkersang
Esbjerg.
T: ?
M: ? (Vi lister os afsted på tå)

      C
En skruebrækker er et svin

et svin som alle hader
      G
for politiet guider ham 
  C                    C7
igennem byens gader
        F
men når de end’lig stiger af
      C
og det gør de jo nok en dag
     G7
så kommer vi op og vi stritter ham af
                                      C
og så får han et los i sin grimme bag!
Lillesøster kaster bomben
T: Per Dich 
M: ?


I skumle, mørke kældre

hvor socialismen bor

bor jeg og mine forældre

min søster og min bror

De fabrikerer bomber

af nitroglycerin

og lytter man opmærksomt

kan man høre vores hvin:

Det er lillesøsters tur til at smide bomben

den sidste blev smidt af broder Tom

Men i mandags var det mig, 

tirsdag aften var det dig

så lillesøster smider den i dag

For ægte socialister
er ingenting for groft
vi spædbørn sagte rister
på en grill på vores loft
Vi lægger skumle planer
om kongehusets død
- og førend Kragh det aner
er han ristet til han er rød ! 
Det er lillesøsters tur til at smide bomben
den sidste blev smidt af broder Tom
Men i mandags var det mig, 
tirsdag aften var det dig
så lillesøster smider den i dag

Vi laver attentater
mod kirken og mod Gud
og Frelsens Hærs soldater
får skåret hjertet ud
Vi bomber børnehaver
med nitroglycerin
Vi synger, mens vi laver dem
til en rygende ruin: 
Det er lillesøsters tur til at smide bomben
den sidste blev smidt af broder Tom
Men i mandags var det mig, 
tirsdag aften var det dig
så lillesøster smider den i dag

Vi voldta’r og vi skænder
Karl Marx er vores gud
et ledelys vi kender 
i Aksel Larsens røde tud
Vi har lært hos selve fanden
og hos hans oldemor
Hun sa’, hun blev en anden
da vi til helved’ for
Det er lillesøsters tur til at smide bomben
den sidste blev smidt af broder Tom
Men i mandags var det mig, 
tirsdag aften var det dig
så lillesøster smider den i dag
Håb for alle gode kræfter
T: Røde Lue 
M: Ludwig van Beethoven (Ode an die Freude)
D                A
Håb for alle gode kræfter
D                A
håb for alle folk på jord
D                    A
fred og frihed følger efter
D                 A7        D
håbet spirer frem og gror
A      D        D      A
Vi er stærke vi er mange
A          F#   HmE     A
jordens folk forener sig 
D                       A
Fred på jorden, magt til folket
D                 A7    D
håb for alle folkeslag

Undertrykkerne må vige
diktatorer føjer sig
folket kræver alle lige 
folket, det er dig og mig
Vi er stærke vi er mange
jordens folk forener sig 
Fred på jorden, magt til folket
håb for alle folkeslag
Kom ned på gulvet
T: Ernst Bruun Olsen
M: Ukendt (Kong Kristian)


Kom ned på gulvet, aktionær

i snavs og skidt

Din arbejdsfrie indkomst produceres her

i svejseflammens hvide skær

Din kurs stikkes ud - din børs får sit værd 

i snavs og skidt

Her står de folk du snylter på

- i skiftehold må folk’ne stå

- i døgndrift for at du kan få profit

Kom ned på gulvet, direktør
med klar fornuft
Alt “samarbejde - trivsel” er et tågeslør
lagt ud omkring profittens klør
Nu kvæles det sidste arbejdshumør
mod al fornuft !
Når arbejd’ vi er fælles om
bli’r folkets fælles ejendom
da opstår samarbejdet som fornuft !

Kom ned på gulvet, demokrat,
hvor folket slås
Her møder du din sandhed - den var aldrig sart
kom ned og tag din broderpart
Lær livet at kende her, kammerat
hvor folket slås
Ja, tror du på retfærdighed
og folkestyre, så kom ned
og kæmp, hvor folket står - kom ned til os

Stå fast på gulvet, arbejdsmand
Stå last og brast
På hele kloden kæmper folk af vores stand
om ejendomsret til eget land
Det gælder vor frihed - kampen er sand
Stå last og brast
Mød pengemagt - gevinst og tab
med frihed, lighed, broderskab
Med frihed, lighed, broderskab:
Stå fast
Sangen om CIA
T: Oktoberklub
M: ? (calypso)
O: Bent Zinglersen

C                          F                                     
Skuddene knalder vildt overalt
     C   G7  C                        G7             
når CIA til selskab har kaldt
C                          F                                     
hæren er ude, den står med sin skam
       C              G7              C                           
ved fronterne i Cuba eller i Vietnam
                                Dm                    
Åh, gud ske lov at CIA er hård
    G7                             C                           
de kæmper for menneskehedens kår
                                           Dm                                
med kanoner og spioner og penge og løgn
G7                                                C                       
Hvem bli’r mon de næste, der skal delta’ i 
                          
spøg’n ?

CIA er studenternes ven
de betaler til studenterforeningen
CIA er skam slet ikke dum
de hjælper studenten med hans studium
Åh, gud ske lov at CIA er hård
de kæmper for menneskehedens kår
med kanoner og spioner og penge og løgn
Hvem bli’r mon de næste, der skal delta’ i 
spøg’n ?

En dag til min fagforening jeg kom
et politisk spørgsmål sku’ der stemmes om
Ved valgurnen standsed’ med min seddel jeg op
gennem sprækken et skarpt blik var rettet mod min krop
Åh, gud ske lov at CIA er hård
de kæmper for menneskehedens kår
med kanoner og spioner og penge og løgn
Hvem bli’r mon de næste, der skal delta’ i 
spøg’n ?

Ganske alene ud på lokum jeg strøg
og der fik regeringen sig en gang røg
Så så jeg et kamera på lur mod min person
af lutter skræk jeg pissed’ i en mikrofon
Åh, gud ske lov at CIA er hård
de kæmper for menneskehedens kår
med kanoner og spioner og penge og løgn
Hvem bli’r mon de næste, der skal delta’ i 
spøg’n ?
Ryesgade sang
T: ? 
M: ? 


Jeg gi’r dig min hånd

mellem goddag og farvel

en dans på trætte fødder

hvis du altså er med

hvor tomme huse synger 

en ungdomsmelodi

og gadens brosten flyver

mod vold og magt og tyranni

Fler’ til  barrikaderne !

Hammerslag i gaderne !

Dans i ring om bålene !

Jeg gi’r dig min hånd
mellem goddag og farvel
en rejse rundt om jorden
hvis du altså er med
hvor bjergene de lyser
som stjernerne i nat
og folkene kæmper
vinder frihed og fred
Fler’ til  barrikaderne !
Hammerslag i gaderne !
Dans i ring om bålene !

Jeg gi’r dig min hånd
mellem goddag og farvel
et glødende hjerte
hvis du altså er med
hvor kærligheden til livet
forkaster løgnens sorte spind
sammen kan vi sejre 
lukke fremtiden ind
Fler’ til  barrikaderne !
Hammerslag i gaderne !
Dans i ring om bålene !
18. maj sangen
T: Rød Ungdoms sommerlejr ‘93
M: ? (Bella ciao)

                Dm                                         
Den sene aften, vi aldrig glemmer
                                A7                          
18. maj, 18. maj, 18. maj maj maj
                Gm                Dm                          
Den sene aften, vi aldrig glemmer
        A7                  Dm             
for vi troed’ vi sku’ dø

Vi var på gaden i hovedstaden
18. maj, 18. maj, 18. maj maj maj
Vi var på gaden i hovedstaden
og det blev til blodig kamp

De store jyder med deres skyder’
18. maj, 18. maj, 18. maj maj maj
De store jyder med deres skyder’
de gik pluds’lig helt amok

Vore kammerater de faldt som fluer
18. maj, 18. maj, 18. maj maj maj
Vore kammerater de faldt som fluer
under kampen mod EF

De tror de vinder, de idioter
idioti, idioti, idioti ti ti
De tror de vinder, de idioter
men de kender ikke os

Gå med i kampen, o kammerater
18. maj, 18. maj, 18. maj maj maj
Gå med i kampen, o kammerater
for vi vil rejse os igen
Først så ta’r vi Göring
T: ?
M: ? (Lili Marleen)

C
Først så ta’r vi Göring
Dm7
i hans fede ben
G7
Og så ta’r vi Goebbels
                                C
og slår ham med en sten
     F                        C
Så hænger vi Hitler i en strop
       Dm7 G7      C
ved siden af von Ribbentrop
    Dm7     G7       C
Så bli’r de rent til grin
    Dm7G7   C
de fire nazisvin
Først så ta’r vi Thies
T: ?
M: ? (Lili Marleen)

C
Først så ta’r vi Thies
Dm7
og slår ham med en sten
G7
Og så ta’r vi Schönborn
                                 C
og brækker mandens ben
     F                  C
Så ta’r vi Jonni og hans pak
     Dm7 G7       C
og giver dem et cirkelspark
   Dm7      G7       C
Så bli’r de helt til grin
     Dm7    G7    C
de grimme nazisvin
Overskudslagre
T: Inger Christensen
M: Troels Trier

          C                                                           
Der er overskudslagre af majs og af hvede
                                             G7                          
som aldrig bli’r solgt med en dårlig profit
                                                                      
Der er svin der har vokset sig sygeligt fede
                                                        C        
men kunstigt forsynes med god appetit

Der er dynger af rådnende ris og tomater
og bjerge af stinkende anløbent kød
Der er landbrugsministre og barske prælater
der priser sig fri for de sultendes nød

Der er fisk nok til alle med nok proteiner
Det er fisk, der går ind i de sultendes net
Det er fisk til de dunkende samfundsmaskiner
der kun gør den mætte endnu mere mæt

Der er folk der for længst har et lysende kendskab
til udbyttedelingens sunde fornuft
Alligevel tror de, at folkenes venskab
kan leve af udbytning, taler og luft
Det var et herligt KU-møde
En slagsang fra dengang i 30'erne, hvor de udstrakte arme sad løsere på Konservativ Ungdom.
T: ? 
M:?

                C                F  C              
Det var et herligt KU-møde
                                    F            
der var stemning og humør
         G              C                     
og vi tævede de røde
            F                G                                     
som de sikkert ej er blevet tævet før
              C                   F G                 
Igennem luften sused’ stole
                                   F C          
og vor sang har den parole:
                      G                     C                           
Kampen er forbi - nu kommer Eriks politi
           G           C                       
Vi kan mere endnu - KU!

På alle gader hænger skilte
skilte der si’r kryds ved C
Og ingen socialister længer’ 
er i hele gamle Dannevang at se
Vi har de røde helt bortjaget
- de ku’ ikke tåle slaget
Nu ligger her til sidst
en enkelt smadret socialist
Vi kan mere endnu - KU

Lad nu de røde få at mærke
du har været til ST-fest
Lad dine sorte støvler sværte
ta’ din stålhjelm på 
og spænd din skrårem fast
Vi ses i grønne uniformer
stik imod de rødes normer
Hver en’ste socialist 
vi vil besejre her til sidst
Vi kan mere endnu - KU
Når jeg ser en Shell-tank brænde
T: ? 
M: Johannes Madsen (Når jeg ser et rødt flag smælde)

             G      C               G 
Når jeg ser en Shell-tank brænde
                                   D7
bli’r jeg glad og vil se mer’
             Am       Em        A7
når min molotov ikke vil tænde
          A7                                D
er jeg glad for’ jeg har mange fler’
                 G             D7               G
For der er masser af lort der skal knuses
         C                Am       D7
i vor kamp for befrielsen her
               G                                  C
og I skal fa’me høre møtrikkerne suse
            G               D7             G
til den dag, jeg får scoret et gevær

- RØD FRONT

Når jeg hører en yankee er røget
bli’r jeg glad og vil hør’ mer’
Sandinisterne har gjort sig fri af møget
det kan vi sgu da også gøre her
For der er masser af lort der skal knuses
i vor kamp for befrielsen her
og I skal fa’me høre møtrikkerne suse
til den dag, jeg får scoret et gevær
- RØD FRONT

Når vi vælter rundt i gaden
er vi glade og vil lave mer’
Når vi endelig forlader barrikaden
er det ikke til at sige, hvad der sker
For der er masser af lort der skal knuses
i vor kamp for befrielsen her
og I skal fa’me høre møtrikkerne suse
til den dag, jeg får scoret et gevær
- RØD FRONT
Vor fane lyser flammerød
T: James Connell
O: A.D.Henriksen 
M: Tysk folkemelodi (Oh Tannanbaum)

       F      C     F                          
Vor fane lyser flammerød
Dm Bb Gm C    F                                         
for os igennem nat og nød
                     C   F                              
Den giver tro og kraft og mod
Dm Bb      Gm  C  F                                              
og rød den blev af heltes blod
     F         Bb        Gm                            
Så løft da stolt vor fane rød 
    Gm        C7     F                              
ja, bær den højt i liv og død
                       C     F                         
i kampens gny skal fjenden fly
Dm Bb    Gm C   F                                                      
når fanen hæves højt mod sky

Vor fane er vor sags symbol
den vajer alt fra pol til pol
Den følges, hyldes med hurra
i London, Rom, Berlin, Moskva
Så løft da stolt vor fane rød 
ja, bær den højt i liv og død
i kampens gny skal fjenden fly
når fanen hæves højt mod sky

Og fulgt af tusind fødders tramp
den vajer i vor frihedskamp
Bag den gik fædre trofast frem
og sønnerne skal følge dem
Så løft da stolt vor fane rød 
ja, bær den højt i liv og død
i kampens gny skal fjenden fly
når fanen hæves højt mod sky

Og svigter en forræder den
så løftes den af nye mænd
Bestandig skal dens flammeskær
opildne fattigfolkets hær
Så løft da stolt vor fane rød 
ja, bær den højt i liv og død
i kampens gny skal fjenden fly
når fanen hæves højt mod sky

Så sværg da, brødre, troskabsed
gør fronten under fanen bred
Og må vi dø som folkets mænd
vi ved, at folket lever end
Så løft da stolt vor fane rød 
ja, bær den højt i liv og død
i kampens gny skal fjenden fly
når fanen hæves højt mod sky
The Red Flag
Fra den store dokstrejke i London, 1889.
T: James Connell
M: Tysk folkemelodi (Oh Tannanbaum)

       F            C        F
The people’s flag is deepest red;
DmBb        GmC    F
it shrouded oft our martyred dead,
                              C      F 
and ere their limbs grew stiff and cold,
Dm   Bb               Gm   C   F
their hearts blood dyed its ev’ry fold
         F            Bb        Gm
Then raise the scarlet standard high!
     Gm      C7             F
within its shade we’ll live or die;
                                    C    F
though cowards flinch and traitors sneer,
Dm    Bb         Gm C    F
we’ll keep the red flag flying here.

Look round - the Frenchmen love its blaze;
the sturdy German chant its praise;
in Moscows vaults its hymns are sung;
Chicago swells the surging throng. 
Then raise the scarlet standard high!
within its shade we’ll live or die;
though cowards flinch and traitors sneer,
we’ll keep the red flag flying here.

It waved above our infant might,
when all ahead seemed dark as night;
it witnessed many a deed and vow: -
We must not change its colour now 
Then raise the scarlet standard high!
within its shade we’ll live or die;
though cowards flinch and traitors sneer,
we’ll keep the red flag flying here.

It will recalls the triumphs past:
It gives the hope of peace at last:
The banner bright, the symbol plain
of human right and human gain 
Then raise the scarlet standard high!
within its shade we’ll live or die;
though cowards flinch and traitors sneer,
we’ll keep the red flag flying here.

It suits today the weak and base,
whose mind are fixed on pelf and place,
to cringe before the rich man’s frown
and haul the sadcred emblem down Then raise the scarlet standard high!
within its shade we’ll live or die;
though cowards flinch and traitors sneer,
we’ll keep the red flag flying here.

With heads uncovered swear we all 
to bear it onward till we fall,
come dungeon dark or gallows grim
this song song shall be our parting hymn 
Then raise the scarlet standard high!
within its shade we’ll live or die;
though cowards flinch and traitors sneer,
we’ll keep the red flag flying here.
Mit billede i Land og Folk
T&M: Shel Silverstein
O: Lars Madsen


Jeg er kommunist, super aktivist

jeg er på mærkerne fra morgen til nat

Der skal kampfond ind, der skal aviser ud

og protesteres mod moms og skat

Klassekampen er mit liv, men jeg har et perspektiv

som er helt min egen sag

For jeg kunne bjerge for at opnå den lykke 

at komme i Land og Folk en skønne dag

Land og Folk, jeg vil ha’ mit billed i avisen

jeg betaler gerne prisen

jeg vil gi’ min højre arm

for at få mit billed i Land og Folk

Der er ikke det sted, hvor jeg ikke er med
jeg er kendt af store og små
Komm. S og LOE, LLO og DKP
kursisterne og FEÅ
Der er brug for mig her, der er brug for mig der
mit liv er et eneste jag
Men jeg skal aldrig sige en lyd, blot jeg opnår den fryd
at komme i Land og Folk en skønne dag
Land og Folk, jeg vil ha’ mit billed i avisen
jeg betaler gerne prisen
jeg vil gi’ min højre arm
for at få mit billed i Land og Folk

Jeg får sjældent mad og jeg går aldrig i bad
hvordan sku’ jeg få tid til det
Fire timers søvn, hvert andet døgn
det er alt, hvad det kan blive til
Jeg er blevet tynd og impotent
og jeg føler mig gammel og svag
men jeg vil bli’ som ny igen
hvis jeg sku’ gå hen
og komme i Land og Folk en skønne dag
Land og Folk, jeg vil ha’ mit billed i avisen
jeg betaler gerne prisen
jeg vil gi’ min højre arm
for at få mit billed i Land og Folk
Rødt, rødt som blod
Skrevet til 8. marts.
T: Karen Marie Stokbro
M: Finn Molsted

Cm                      Fm               Cm                   
Længe nok har vi gået hver for sig
       Eb          Bb         Cm                              
med hjerterne fulde af drømme
                        Fm      Cm                        
nu vil vi gå den samme vej
Ab                  Eb               F                         
Rødt, rødt som blod er vort flag
G7                 Cm                      
kampen vil vi vinde
      Eb            Bb        Cm                          
med hjerterne fulde af drømme

Kvinder og mænd fra de underste lag
med hjerterne fulde af drømme
sammen skal vi slå det stærkeste slag
Rødt, rødt som blod er vort flag
kampen vil vi vinde
med hjerterne fulde af drømme

De rige for søger at skille os ad
med hjerterne fulde af drømme
de håber vi bekæmper hinanden med had
Rødt, rødt som blod er vort flag
kampen vil vi vinde
med hjerterne fulde af drømme

Men nu har vi set hvem det er vi skal slå
med hjerterne fulde af drømme
nu vil vi ikke læng’re trampes på
Rødt, rødt som blod er vort flag
kampen vil vi vinde
med hjerterne fulde af drømme

Når vi står sammen er fremtiden vor
med hjerterne fulde af drømme
sammen vil vi skabe men’skelige kår
Rødt, rødt som blod er vort flag
kampen vil vi vinde
med hjerterne fulde af drømme

Længe nok har vi gået hver for sig
med hjerterne fulde af drømme
nu vil vi gå den samme vej
Rødt, rødt som blod er vort flag
kampen vil vi vinde
med hjerterne fulde af drømme
DKU-sangen
T: ? 
M: ? 


Og leve Lenin og Sovjet

Og leve Stalin og Sovjet

Og Ole Sohn og DKP

Og den centrale komité

- og DKU

For vi’ de små pioner’

og vi bli’r fler’ og fler’
Frem kammerater
Teksten er skrevet af den norske arbejderleder Knut Olai Thornæs, 1913 - ét år før første Verdenskrigs udbrud.
T: Knut Olai Thornæs
M: Victor Ronander

D                                                   A                 
Frem kammerater, frem mod krigerånden
D                         H7   A                   
frem mod vold og barbari
D                            G     A                      
Slå tyranniet våbnene af hånden
         E         E7     A                   
Ellers bli’r vi aldrig fri
D                                                   A7                 
Skønt det er os, som bærer dagens byrde
D                                 A7              
os, som lægger kræfter til
D                    G                                    
så er det os og vore, de vil myrde
D      G                D  A7 D                     
når vi livets lykke kræve vil

Tro ikke dem, som tænder hadets flamme
brødre som bag grænsen bor
Vi alle ned bli’r knuget af den samme
magt, som knuger alt til jord
Skønt det er os, som bærer dagens byrde
os, som lægger kræfter til
så er det os og vore, de vil myrde
når vi livets lykke kræve vil

Hvis nogen gang vi blodig krigsdåd øver
bli’r det for at slå os fri
fri for det slæng, der vore frugter røver
fri for guldets tyranni
Skønt det er os, som bærer dagens byrde
os, som lægger kræfter til
så er det os og vore, de vil myrde
når vi livets lykke kræve vil
Moderne dansk julestemning
T: Maj El Baz
M: ? (Højt fra træets grønne top)


Højt i vor regerings top

funkler EU-glansen

børsens kurve går lystigt op

her begynder dansen

Europa-flaget er en pragt

blafrer for de riges magt

du får nogen på tæven

hvis du løfter næven

Se, du dansker, det går godt
du forstår at slæbe
hold din kæft og pas dit job
stop nu med at kræve
fyringssedlen er parat
arbejdsgiver’n er fræk og smart
arbejdsløshedsprocenten
gror jo støt med renten

Og hvis man er blevet træt
får man ikke mere
der hvor du er kommet fra
kan han hente flere
arbejdsløse står på rad
og det presser lønnen ned
Unionen varer længe
Koster mange penge
Sangen om folkestrejken
T: Ebbe Kløvedal Reich
M: Henrik Strube

A                                                             
Det var i panservognenes sorte dage
     E                                                                
da støvletramp på trappen midt om natten
      A                                                       
var tegnet på at nogen skulle dø
                 E                                                   
da hver en fejg og begærlig faldt til patten
            A                                                       
mod et skridt frem i en rationeringskø
D                F#           G D                           
Da brugte folket sit våben
     C                         A                
og folkestrejken slog gnist
               D          F#          G D                      
sprængte hver en dansk by åben 
    E                         A       G E               
så friheden sejred til sidst

Det var i sporvognenes gule dage
at nazistyret opslog udgangsforbud
mens bøgen den var grøn og himlen blå
Og sporvognskonduktørerne tog forskud
på ferien så trafikken gik i stå
Så brugte folket sit våben
blev hjemme fra job alle mand
sprængte hver dansk by åben 
gjorde skel mellem løgn og sandt

Det var i samarbejdernes koksgrå dage
De sammentrådt straks og råbte: Terror!
Og klagede i kor om landets kval
Men det blev bare ved og meget værre
for LO, folketing og kapital
Nu brugte folket sit våben
brød sig pokker om terror og skud
sprængte hver dansk by åben 
og tog til stranden i pinseskrud

Det var i Dannebrogs rød-hvide dage
På barrikaderne fandt mennesker sammen
og Frihedsrådet skrev til dem: Hold ud!
og statens ynkelige ja og amen
blev helt til grin på gadens stærke bud
Da brugte folket sit våben
til hver en værnemagers skræk
sprængte hver dansk by åben 
med frisprog og gennemtræk

Det var i panservognenes sorte dage
At danskerne fik lært de gode lektier
at magten intet er foruden folk
at strejken sejrer over vold og aktier
og strejken standses kun af folkets tolk
Når folket bruger sit våben
mod de hule embeders magt
sprænger hver en dansk by åben 
trods fjendens våbenmagt
Sang om folkeafstemning
T&M: Holst/Würgler


Flagene hejses henne på skolen

Ægtepar ankommer arm i arm

Nu skal vi høre stemmen fra folket

Nu skal vi mærke, at folket er os

Et nej er et nej til det delte Europa

Et nej til den voksende magt

der tjener de få i den herskende klasse

men et nej er først et nej, når det er sagt

Henne bag bordet får man en seddel
af nogen der ikke ved mere end en selv
Så går man ind i den ensomme celle
Står med sin blyant et spændt sekund
Et nej er et nej til det delte Europa
Et nej til den voksende magt
der tjener de få i den herskende klasse
men et nej er først et nej, når det er sagt

Flagene blafrer henne på skolen
Mennesker går usikkert, tøvende hjem
Eller går videre i vinden og solen
På arbejde eller et andet sted hen
Et nej er et nej til det delte Europa
Et nej til den voksende magt
der tjener de få i den herskende klasse
men et nej er først et nej, når det er sagt
Jeg drømte mig en drøm i nat
T&M: Ed McCurdy
O: Thøger Olesen

       C                                                   
Jeg drømte mig en drøm i nat
C7 F                    C                       
jeg drømte om en jord
        G7                    C     Am                    
med kloge mænd der talte om
    Dm      G7        C                          
at standse krig og mord
      F                  C                       
Jeg så alverdens store mænd
       G7                C           
den sal de mødtes i
      F                          C           Am                  
De skrev under på, at kamp og vold
     G7             C                      
for altid var forbi

Den sidste mand gik frem og skrev
jeg så ham smile glad
jeg så det printet sort på hvidt
at glemt var krigens had
og lys blev tændt i alle by’r 
og men’sker lo og sang
og våben spredtes, grænser faldt
som skilte os engang
Konvolutten
T&M: Jesper Jensen/Arne Würgler

       D                    A                   
Den dag da skolen lukked’
     C                    Em            
og sidste dag var slut
     Hm                  G                             
da stod jeg der og bukked’ 
     A                                   
og fik min konvolut
     Hm                 Gbm                        
på bordet stod buketter
     G                        D                  
og blød borgmesterstang
     Em              D                            
og inspektøren talte
     G              A                 
og skolekoret sang

Bag campingpladsens telte
gled solen langsomt ned
mens jeg fortalte Ulla
at jeg sku’ være smed
Hvorfor - ja hvorfor ikke ?
man skal jo ha’ et job
min far han fandt annoncen
og ringed’ mester op

Den første dag på pladsen
var næsten som en drøm
Jeg svajed’ rundt i larmen
og rev mig på et søm
Og kedeldragten lyste
for stor og altfor blå
og ligned’ ikke tøjet
de andre havde på

Min første lønningspose
hvor følte jeg mig rig
til jeg fik åbnet for den
og så, hvad der var i
Jeg stod med konvolutten
nok var jeg ikke svend
men laved’ dog det samme
som vores arbejdsmænd

Et skod - og fem minutter
- en lille lokumstur
- en drøm om dyre damer
og tikken af et ur
Derude vented’ svenden
som sendte mig afsted
jeg skyndte mig og husked’ 
at få værktøjskassen med

Jeg sad på teknisk skole
og lytted’ og skrev op
det ligned’ aldrig det 
jeg kendte fra mit job
Jeg syn’s der måtte lissom
være nogen der snød
de grined’ i kantinen
og sa’ at  jeg var rød

Nu står jeg her og kigger
min læretid er slut
om lidt så skal jeg hente
den gule konvolut
Og mester holder tale
jeg bukker når jeg får
bevis fra oldermanden
på fire spildte år
Skillingsvise
T: Halfdan Rasmussen
M: ? (Molak, molak, mak, mak , mak)


I Danmark har vi bolignød

i storby og i flække

men først når du er kold og død

bli’r nøden nem at knække

På den gamle kirkegård

hvor de slanke birke står

slutter dine virkeår

bag stedsegrønne hække

Der kan du kaste livets åg 
og roligt hakke tænder
med foden under eget låg
og jord på egne hænder
Sådan øves ret og skel
for du fik alligevel
tildelt en privat parcel 
af slægt og gode venner

Dit liv var ikke helt forspildt
endskønt du døde af det
for bolignævnet tænker mildt
på dine efterladte
Over gården, nummer nul
i en klder sort som kul
får de hver et rottehul
hvis de ellers vil ha’ det

Der kan de bo i mange år
til huset bli’r saneret
og havne på en kirkegård
med udsigt til kvarteret
mens kommunens unger fromt
leger på en byggetomt
hvor de har det hyggesomt
til alle er kreperet
Sang om eksamen
T&M: Jesper Jensen/ Holst/Würgler

A                              G              
Dem der skal lære os noget 
                        D             
vil vide hvad vi kan
A                      G               
op ad muren på stribe
                                  D                
mand efter mand efter mand
    A                 H                    
:/: solgt - vi er solgt :/:

Dem der betaler læreren
vil vide om hun er tro
det er vores resultater
der viser om hun er go’
:/: solgt - vi er solgt :/:

Dem der skal tjene penge på os
vil vide hvad de får
og de vil ha’ det at vide 
i et sprog som de forstår
:/: solgt - vi er solgt :/:
Sang om samarbejde og solidaritet
T&M: Jesper Jensen/ Holst/Würgler

    D                  Am                     
Sålænge de kan få dig til 
   G                D              
at se en fælles vej
                       Am                               
sålænge er det dem der styrer
G               D               
dig der er lakaj
   C                   G                       
Sålænge de kan få dig til 
   Am                                    
at ønske harmoni
     C                  G                    
vil skolen stadig være på
     D               F                  
de herskendes parti

Sålænge de kan få dig til 
at tale deres sprog
bestemmer de hvad det vil si’
at være dum og klog
Sålænge de kan få dig til 
at tvivle på dig selv
sålænge tør du ikke se
det virkelige skel

Sålænge de kan få dig til 
at syn’s at det går frem
sålænge gør du skolen bedre
til at tjene dem
Sålænge de kan få dig til 
at spille deres spil
sålænge gør du altid det
de helst vil ha’ dig til

Den dag vi siger ja til
den kamp som foregår
da véd vi hvem vi kæmper mod
og hvad vi kæmper for
Den dag vi siger ja til
at starte hvor vi er
da trues netop det som de 
har brug for at vi lær’

Den dag vi siger ja til
at turde bli’ forhadt
kan skolen bli’ en trussel mod
de skel som de har sat
Den dag vi siger ja til
at være kampberedt
da mærker vi den varme strøm 
af solidaritet

Den dag vi siger ja til
vor egen klasses magt
vil små og store hænder bli’
mod vore hænder rakt
Den dag vi siger ja til
det røde morgengry
da bryder vi en skole ned
og bygger os en ny
Smæk
T&M: Røde Mor


Jeg har altid haft et forfærdeligt problem

som har forfulgt mig siden jeg var dreng

Jeg har altid været utroligt hæmmet

Min krop har lissom været mig fremmed

Mit seksualliv har aldrig fungeret
jeg har altid været enormt frustreret
Tænk - jeg gik rundt imange år i træk
uden at vide at løsningen var: SMÆK

SMÆK!

Smid dine hæmninger væk

Prøv at vær’ lidt fræk

SMÆK hinanden - SMÆK!

En dag stod jeg dér med min fremmede krop
og kiggede på en pornoshop
Døren gik op og en mand sagde “Pist!
Jeg kan se på dig at du er sadist”

“Du sku’ ta’ og gøre lissom Passolini
et almindeligt knald er der ikke meget grin i
Vær lidt frisk
- køb dig en pisk!” 

SMÆK!
Smid dine hæmninger væk
Prøv at vær’ lidt fræk
SMÆK hinanden - SMÆK!

“Berømte personer som man taler om
har allé deres private spankingrum
Der går de rundt i gummi og læder
med pisk og håndjern og knojern og kæder”

“Den pisk her er en meget solgt model
det er faktisk den jeg bruger selv
Og hvis De ikke får udløsning inden tre dage
så får De selvfølgelig alle pengene tilbage!”

SMÆK!
Smid dine hæmninger væk
Prøv at vær’ lidt fræk
SMÆK hinanden - SMÆK!

Jeg købte den meget solgte model
og cyklede straks hjem til mig selv
Jeg begyndte med at smække med tungen
så smækkede jeg hunden - så smækkede jeg ungen

Så sagde jeg til min kone: “Hør min ven
nu smækker jeg dig!” men hun smækkede igen
Hun ramte mig i øjet og jeg skreg: “Av for søren!”
Så for jeg ud og så smækkede jeg med døren

SMÆK!
Smid dine hæmninger væk
Prøv at vær’ lidt fræk
SMÆK hinanden - SMÆK!

Så piskede jeg rundt og slog mit græs
men jeg kunne slet ikke blive tilfreds
Så gav jeg pokker i tabuer
så for jeg hen og slog mine naboer

Ude på gaden der lå jeg på lur
og dem jeg fik fat i - fik streng dressur
Hele kvarteret blev slået eftertrykkeligt
jeg har sgu aldrig følt mig så fri og så lykkelig

SMÆK!
Smid dine hæmninger væk
Prøv at vær’ lidt fræk
SMÆK hinanden - SMÆK!

Til sidst gik jeg over til at slå på tromme
og nu ku’ jeg mærke at jeg var lige ved at komme
men lissom jeg stod der og var helt eksalteret
så hørte jeg en stemme der sagde: “De er arresteret!”

Det var politiet der kom
men dem slog jeg også - så de faldt om
Det skulle jeg imidlertid aldrig ha’ gjort
det at slå politiet er noget lort

SMÆK!
Smid dine hæmninger væk
Prøv at vær’ lidt fræk
SMÆK hinanden - SMÆK!

Jeg blev idømt fængsel
og cellen blev låst med smæklås og hængsel
Og der fik jeg tid til at tænke mig om
mens jeg afsonede min dom

SMÆK!
Smid dine hæmninger væk
Prøv at vær’ lidt fræk
SMÆK hinanden - SMÆK!

Vil man være sadist, må man vide hvordan
så i fængslet der lå jeg og lagde en plan
Og da jeg blev lukket ud en dag
gik jeg straks ud og smækkede én fra Christiania

Så blev jeg nemlig gjort til betjent
og siden har jeg haft det nemt
Når man først får uniformen på
så får man nemlig penge for at slå

SMÆK!
Smid dine hæmninger væk
Prøv at vær’ lidt fræk
SMÆK hinanden - SMÆK!
Danmark (dum og dejlig)
T&M: Sebastian

                  D                                 
Nu har jeg rejst fra vid og sans
               Am                                    
fra Hvide Sande til Sankt Hans
           G        
set dig strække Skagens hals
           F#                Hm         
og gå i knæ på Als
 A                   D          
Jeg har set dig smile
     H7         Em                  Gm6 D                                     
fra grænsen op til Råbjerg Mile - Danmark
                 D                                   
Du bugter dig du danske jord
                   Am                            
med grønne bøge i fuld flor
                 G                              
det’ dig vi elsker, du er vor
                    F#                           
- er det kun noget vi tror ?
                    Hm   A                D     
Her hvor jeg står - visner mine rødder
H7                Em                    Gm6  D                                      
vejen frem er lagt for andre fødder - Danmark
           A              Ab   G                              
Du’ en dum og dejlig tøs
Em             C                      A                       
fristende at ta’ dig mens du sover
D                          A                 Ab G                  
Danmark - når du vågner af din døs
Em              C                         A         A#o   Hm
er du bolled op med Deutsche-dollars
G   A

Og når jeg står på Rundetårn
med morgenbrød og sigtekorn
og skyder på hvor langt jeg er
væk fra Barsebäck
har du set mig skælve
- angsten blev til et stumt “For helved”- Danmark
Det’ kun for sjov med kanonslag
Europahæren futter af
de rammer dig en skønne dag
dit gamle Danefæ -
se dig om, blå øjne
et højforræderi og EF-løgne - Danmark 
Danmark - du’ en dum og dejlig tøs
fristende at ta’ dig mens du sover
Danmark - når du vågner af din døs
er du bolled op med Deutsche-dollars

Du er forført ved lov med list
Du’ snart slidt op på kompromis
Det’ en forsmået terrorist
der gør dig skør til sidst
brænder dine skørter
i skam over at se med hvem du flirter - Danmark
Hvis no’n vil vær’ mirakelmand
og vandre på det dybe vand
bar’ det at bjerge sin forstand
er ikke let iland, så drik dig fuld
glem så det, der følger
du drukner nok i disse bølger - Danmark
Danmark - du’ en dum og dejlig tøs
fristende at ta’ dig mens du sover
Danmark - når du vågner af din døs
er du bolled op med Deutsche-dollars
Har du hørt om det gavmilde Danmark
T&M: NJA-gruppen
O: Bjarne Jes Hansen

           F                                C                      
Har du hørt om det gavmilde Danmark
                                          F            
hvor det flyder med arbejdskraft
              F7                       H6                     
Du får fabrikkerne næsten gratis
     C7                                   F                 
de bedste du nogen sinde har haft

Der er skønt i det gavmilde Danmark
invester blot hvem der har lyst
en underskrift er alt hvad vi behøver
før Danmark ta’r dig til sit bryst

Og du kommer og falder til patten
og du suger til patten er tom
Ingen spø’r hvad du gør med profitten
Ingen spø’r dig hvorfor du kom

Du kan få alt hvad hjertet begærer
og vi bukker og skraber for dig
for vi samler på millionærer
her er ingen der står dig i vejen

Har du hørt om det gavmilde Danmark
hvor det flyder med arbejdskraft
Du får fabrikkerne næsten gratis
de bedste du nogen sinde har haft
Ryd Christiania
T: ?
M: ? (Rule Britannia)


Ryd Christiania

brænd hele lortet ned

Vi vil aldrig, aldrig mere se det sted!

Tæv en flipper 
spark svinet halvt ihjel
Han skal aldrig, aldrig mer’ ha’ bistandshjælp
Stilladsarbejdernes kampsang
T: Filmgruppen “Gnisten”
M: ? (Fyrst Metternich)

     Cm                                                                
Nu skal I bare høre, om noget der tog start
            Fm                            Cm                
på Avedøre Holme lige inden jul
                Fm                             Cm                            
Blandt stilladsarbejderne der var fire som blev fyret
         G7                                            Cm                   
og begrundelsen for det var temmelig hul
      Cm                                                                       
det viste sig ret hurtigt, at grunden til at de sku’ væk
               Fm                               Cm                
var noget andet end det der blev sagt
            Fm                           Cm                                  
De havde været aktive for deres rettigheder
           G7                                  Cm                  
og hos Udesen stod de blokadevagt
     Cm                                                                  
De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mer’
     Fm                                       Cm                  
og kampen bliver sikkert meget lang
                Fm                                             
Men hvad pokker kan de gøre
             Cm                                         
når vort sammenhold bli’r større
           G7                                 Cm                        
og når strejken og blokaden er igang

Den eneste måde stilladsarbejderne ku’ få
de fyrede i arbejde igen
var gennem en blokade, så man ikke kunne lade
disse job blive gjort af andre mænd
Og entrepenørernes forening forsøgte at
få arbejder lavet andet sted
Men stilladsarbejderne der skulle udføre jobbet
ja, de nægtede blankt at være med
De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mer’
og kampen bliver sikkert meget lang
Men hvad pokker kan de gøre
når vort sammenhold bli’r større
og når strejken og blokaden er igang

Stilladsarbejder-brancheklubben støttede blokaden
og fra nu af kom der flere dag for dag
Over hele landet blev der dannet støttekomiteer
Vi er mange der går ind for denne sag
Både arbejdsplads og skole slutter op om vor parole:
Til enhver politisk fyring sir vi nej
Der er brug for mange kroner, vi har både børn og koner
så saml penge ind på gade og på vej
De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mer’
og kampen bliver sikkert meget lang
Men hvad pokker kan de gøre
når vort sammenhold bli’r større
og når strejken og blokaden er igang

Men specialarbejderforbundet og entrepenørerne
var sammen blevet enige om
at blokaden sku’ vi glemme, faglig voldgift sku’ bestemme
skønt vi alle ved hvad det bli’r for en dom
Og bli’r blokaden hævet, ja, så bliver vi sgu tævet
for så har vi smidt vort våben til jord
Vi står fast på blokade, der er ingen der skal lade
faglig voldgift slå vor kamp ud af spor
De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mer’
og kampen bliver sikkert meget lang
Men hvad pokker kan de gøre
når vort sammenhold bli’r større
og når strejken og blokaden er igang

Alle arbejder’ i landet kan nu se hos os blandt andet
om blokadevåbnet må vi stå på vagt
For at ingen skal os knægte, må enhver ha’ lov at nægte
at som skruebrækker bryde strejkens magt
Så slut op i vores rækker, kæmp mod hver en skruebrækker
og mod fyring og mod arbejdsgivertvang
Alle fyred’ skal tilbage, vi vil ikke la’ os jage
Vi vil vinde, syng nu med en sidste gang
De kan fyre kammerater, bruge arbejdsret og meget mer’
og kampen bliver sikkert meget lang
Men hvad pokker kan de gøre
når vort sammenhold bli’r større
og når strejken og blokaden er igang
Kæden 
T: Halfdan Rasmussen
M: Benny Andersen

                    Dmaj7 Em7   Dmaj7                              
Kun den som er sig selv bevidst
                          Em7 Dmaj7                   
kan ændre denne ulvetid
                          Em7  Dmaj7                       
Der findes ingen ønskekvist
                          Em7       Dmaj7                       
som kan erstatte kamp og strid
     Em7 A7   D     Hm                                                             
Det eneste vi har i dag
    Em    A7       D                                                       
at sætte op mod magt og vold
    Em7     A7       D          Hm                                                       
er styrken som udspringer af
     Em      A7                   D                          
de svages stærke sammenhold

Alene er du kun en brik 
i større magters rænkespil
Men samlet er vi stadigvæk
den største enhed der er til
En kæde smedes led for led
og hele kædens kraft beror
på din og min samhørighed 
med mennesker på denne jord

Man prøver på at binde os
til drømmen om et tomt forbrug
Men de skal aldrig finde os
som slaver ved et ædetrug 
Læg hånden i min hånd og mærk
at slaveriet er forbi
Byd magten trods. Gør kæden stærk
og slip de bundne kræfter fri
Når jeg ser en Ribus brænde
T: ? 
M: Johannes Madsen (Når jeg ser et rødt flag smælde)

             G       C       G
Når jeg ser en Ribus brænde
                                     D7            
bli’r jeg bar’ så skæppeglad
          Am           Em                A7                         
for du ved aldrig, hvad der kan hænde
           A7                              D               
når en skruebrækker kører afsted
              G              D7            G                 
For med brosten og æg vi ham pynter
             C            Am               D7                    
han har stjålet en anden mands job
      G                         C                        
og senere, når vi ham hilser
     G         Am                   G                
er det med fingeren “Skråt op”

Når betjentene de stiller
op i række og geled
er det Ribus, der ringer og kalder
for at vovsen får kæben på gled
Det er vores sure skattekroner
der betaler for bid og for vold
Vi vil hel’re ha’ at pengene bli’t brugt til
i en fart at få Ribus gjort kold

Når vi mødes på blokaden
er det solidaritet
der er ikke kun skæg og sjov i gaden
skønt vi kaster balloner og æg
Men vi kaldes for voldsmænd og bøller
arresteres og føres så “yt”
men i morgen er der fler’ på barrikaden
vi bli’r ved, til det hele er slut!
Rebild ‘76
Om Solvognens aktion mod Rebild-festen 1976.
T&M: Sanne & Rebecca Brüel/Claus Flygare


Det var gloende varmt, himlen var blå

I Rebild bakker var gryden i kog

Tak for hvad I tog og tak for hvad vi fik

Onkel Sams beskidte tæer fik slik efter slik

For USA havde fødselsdag den dag

USA havde fødselsdag den dag
Lille købmand Engborg sprang op og slikkede for
han havde nemlig gået og glædet sig et år
USA’s ambassadør John G. Dean
slikkede og sagde at tæerne var clean
Danmarks store dronning var hele festens pryd
men da hun skulle slikke ku’ man ikke høre en lyd
Sjove Ulrich Ravnbøl var betalt for at slikke
og de der sku’ betale beklagede sig ikke 
militær, studenterkor og glade Papa Bue
slikkede hele scenen ren før festens store clou
Den allerstørste slikker på denne store dag
det var Victor Borge, han savlede af behag
Tak for hvad I tog og tak for hvad vi fik
Onkel Sams beskidte tæer fik slik efter slik
For USA havde fødselsdag den dag
USA havde fødselsdag den dag
Det var gloende varmt, himlen var blå
Så lød der nogle råb, festen gik i stå
Vi skal hilse jer fra nogen, de ku’ ikke komme selv
Indianerne og Vietcong og de andre I slog ihjel
For USA havde fødselsdag den dag
og USA har blod på sit flag
Det var den slags hilsner man ikke kunne li’
Men man var forberedt, der var meget politi
Een der bragte hilsner fra Cambodia
fik hurtigt lukket munden med vrede knippelslag
Fyrre indianere på smukke hesterygge
fik tæsk af politiet for at ønske dem tillykke
At sige den slags højt er det rene terrorisme
fra lede narkomaner og deres kommunisme
Folk blev meget vrede på den glade dag
og råbte helt afsindigt “hæng dem i et træ”
Frihedsgudindens tårer har slukket faklens blus
Vi husker hvad I glemmer i jeres frihedsrus
Vi skal hilse jer fra nogen, de ku’ ikke komme selv
Indianerne og Vietcong og de andre I slog ihjel
For USA havde fødselsdag den dag
og USA har blod på sit flag
USA har blod på sit flag
USA har blod på sit flag
Ud, ud, Ribus skal ud
T: Gudmund Auring (Ram & Sjang)
M: ? (Skip to my Lou)

C
Ud, ud, Ribus skal ud 
G
Ud, ud, Ribus skal ud 
C
Ud, ud, Ribus skal ud
G              F       C
Ribus skal ud af vagten

:/: Billiger’ chauffører er Ribus’ bud :/:
Derfor fik de kontrakten 

:/: Alle de offentlige står for skud :/:
I privatiseringspagten

:/ Skal vi gi’ politikerne skarpere lud :/:
Eller gi’ os for overmagten - nej !

:/: Gi’ de liberale en længere tud :/:
Smid dem i affaldskakten 
Østen er rød
Ovs. efter “Dong fang hong”
T: ?
M: ? 
O: ?

C       D G    F   Dm7   G                                 
Østen er rød, solen står op
C               Dm           F            G7                            
Kina har frembragt en Mao Tse Tung,
C        Dm    G7 C        G                            
han arbejder for folkets sag
          Dm      Em         F     G7                C                             
han er folkets lærer og dets store redningsmand

Mao Tse Tung elsker sit folk
hans skrifter udsprang af folkets behov
han går foran og viser vej
for at skabe et Kina, der er nyt som morgensol

Hvor solen skinner, der bliver det lys
sådan er det kommunistiske parti
overalt hvor partiet går frem
der får folket hjælp til at befri sig selv
Dong fang hong
T: ?
M: ?

C         D   G
Dong fang hong
F   Dm7 G
tai yang sheng
C              Dm           F          G7
zhongguo chuliao ge mao ze-dong

ta wei renmin mou xingfu

hu er hai ya

ta shi renmin da jiu xing
Østen er rød II
T: ?
M: ?


Vi bor i Danmark

det ved vi godt

Mao er slet ikke formand for os

men han er vor kammerat

når vi kæmper med hele verdens 

undertrykte folk
Pigen fra Esbjerg
T: Ukendt KF’er (‘76)
M: ? (Sov Dukke-Lise)

     A        E7               A       
Vi har en frihed, men hvad er den værd ?
      D                              A
det spørger jeg ofte mig selv.
                      E7      A
Jeg kender en pige i byen her
       H                H7             E
hun knokler sig langsomt ihjel
A                           E7
Pigen fra Esbjerg skaber værdi
                           A
båndet det ruller hurtigt forbi
                          A7            D
hun får i livet ej andet end gæld
                 A       E7           A
Hun er en vare, sælger sig selv

Hun ejer én vare, sin arbejdskraft
og den hun sælge fordi
hun må kunne føde sig selv og sit barn
Hun skaber en større værdi
Pigen fra Esbjerg skaber værdi
båndet det ruller hurtigt forbi
hun får i livet ej andet end gæld
Hun er en vare, sælger sig selv

Hvem stjæler den rigdom som hun har skabt ?
Hvorfor får hun altid for lidt ?
Hun nærer de rige, og så har hun tabt
De ejer maskiner, de ejer magt
Pigen fra Esbjerg skaber værdi
båndet det ruller hurtigt forbi
hun får i livet ej andet end gæld
Hun er en vare, sælger sig selv

Vi har en frihed, men frihed til hvad ?
At sælge til hvem vi har lyst
Det nærer et håb, som gør hende glad
det blomstrede i hendes bryst
Pigen fra Esbjerg, hun ta’r parti
kæmper mod trældom og tyranni
i hendes hjerte banker en gnist
gør lissom hende - bliv socialist
- ja gør lissom hende BLIV SOCIALIST
Solidaritetssang
T: Bertolt Brecht
M: Hans Eisler 
O: ?


Alle jordens folk, foren jer !

Gå til kamp for fælles mål

Jordens rigdom kan vi vinde

hvis vor ryg er rank som stål

Fremad, og aldrig glemme

hvori vor styrke består

I nøden som i velfærd

fremad, og aldrig glemme

Vor solidaritet

Sorte, hvide, brune, gule !
Slå ikke mer’ hinanden ned
Lyt til folkets stærke stemme
Hør et råb om enighed
Fremad, og aldrig glemme
hvori vor styrke består
I nøden som i velfærd
fremad, og aldrig glemme
Vor solidaritet

Skal vor sejr vindes hurtigt
gælder kampen dig og mig
Falder du din bror i ryggen
går du nederlagets vej
Fremad, og aldrig glemme
hvori vor styrke består
I nøden som i velfærd
fremad, og aldrig glemme
Vor solidaritet

For alle magtens høje herrer
drager fordel af vor spild
Hvis vi står imod hinanden
hersker de til evig tid
Fremad, og aldrig glemme
hvori vor styrke består
I nøden som i velfærd
fremad, og aldrig glemme
Vor solidaritet

Fok i alle verdens lande 
Knus nu magtens tyranni
Kun hvis folkene går sammen
kan vor jord til sidst bli’ fri
Fremad, og aldrig glemme
at spørge med rene ord
I nøden som i velfærd
fremad, og aldrig glemme
Vor solidaritet
Solidaritetslied
T: Bertolt Brecht 
M: Hanns Eisler

Vorwärts und nicht vergessen,
worin unsre Stärke besteht!
Beim Hungern und beim Essen,
vorwärts, nie vergessen:
Die Solidarität!

Auf, ihr Völker dieser Erde!
Einigt euch in diesem Sinn:
daß sie jetzt die eure werde
und die große Nährerin. 
Vorwärts und nicht vergessen,
worin unsre Stärke besteht!
Beim Hungern und beim Essen,
vorwärts, nie vergessen:
Die Solidarität!

Schwarzer, Weißer, Brauner, Gelber!
Endet ihre Schlächterein!
Reden erst die Völker selber,
werden sie schnell einig sein.
Vorwärts und nicht vergessen,
worin unsre Stärke besteht!
Beim Hungern und beim Essen,
vorwärts, nie vergessen:
Die Solidarität!

Wollen wir es schnell erreichen,
brauchen wir noch dich und dich.
Wer im Stich läßt seinesgleichen,
läßt ja nur sich selbst im Stich.
Vorwärts und nicht vergessen,
worin unsre Stärke besteht!
Beim Hungern und beim Essen,
vorwärts, nie vergessen:
Die Solidarität!

Unsre Herrn, wer sie auch seien,
sehen unsre Zwietracht gern,
denn solang sie uns entzweien,
bleiben sie doch unsre Herrn.
Vorwärts und nicht vergessen,
worin unsre Stärke besteht!
Beim Hungern und beim Essen,
vorwärts, nie vergessen:
Die Solidarität!

Proletarier aller Länder,
einigt euch und ihr seid frei.
Eure großen Regimenter
brechen jede Tyrannei!
Vorwärts und nie vergessen
und die Frage konkret gestellt
beim Hungern und beim Essen:
Wessen Morgen ist der Morgen?
Wessen Welt ist die Welt?
DCF slagsang
T: ?
M: ? (Krittevittevit bom bom)


Nu er det snart den visse død

cykellykelist ring ring

at cykle rundt i bymiljø’t

cykellykelist ring ring

og luften er så fuld af bly

cykellykelykelykelist ring ring

at vi må ha’ en bilfri by

cykellykelist ring ring

Vi har en plan om cykelsti’r
men ingen hører hvad vi si’r
ihvertfald bli’r det ik’ til no’ed 
når det skal op i byens råd

For de som styrer vor trafik
de fører bilens politik
Hvis vi komme sikkert hjem
så må vi sige nej til dem

Når flere kommer til fornuft
så får vi meget bedre luft
Lad bilen stå, ta’ cyklen frem
og meld dig ud af FDM

Vi skal jo spare energi
så bilens tid er snart forbi
Gør krop og sjæl og fremtid sund
gå ind i Dansk Cyklist Forbund
Cyklistsang
T: DCF’s musikudvalg
M: ? (Avia tahavia ...)


Nu skal I høre om Københavns cyklister

og byens råd, borgmesteren og alle hans statister

ingen laver planer, de snakker og de glaner

på cykeldød og biltrafik og forurening

Cykelklang og cykelsang, hør nu hvad vi mener

cyklisterne skal skånes for alle disse gener

køre i fred, og børnene skal med

og ingen køres ned hvis vi får bilfri by

Danmark er et fattigt land med skæv indkøbsbalance
cyklen næsten gratis er men gives ej en chance
bilerne har fortrinsret, spar olie, giv os cykelnet
så vi kan komme ud og hjem med hele lemmer
Cykelklang og cykelsang, hør nu hvad vi mener
cyklisterne skal skånes for alle disse gener
køre i fred, og børnene skal med
og ingen køres ned hvis vi får bilfri by

Alle byens gader er så fyldt med huller
så vores hjul får skader når vi på dem ruller
vi lapper og vi pumper når vi på dem bumper
henover skår og søm og skidt og skærvestumper
Cykelklang og cykelsang, hør nu hvad vi mener
cyklisterne skal skånes for alle disse gener
køre i fred, og børnene skal med
og ingen køres ned hvis vi får bilfri by

Vi har lavet forslag om flere cykelstier
det er ikke uden årsag at vi råber og vi skriger
skriger på stier, på striber og på streger
og alle de forbedringer vi må og skal have
Cykelklang og cykelsang, hør nu hvad vi mener
cyklisterne skal skånes for alle disse gener
køre i fred, og børnene skal med
og ingen køres ned hvis vi får bilfri by

Nu skal vi køre og vi er rigtig mange
når vi er mange så er vi ikke bange
bange for bilerne og busserne og bisserne
og alle knalleristerne der drøner fremad
Cykelklang og cykelsang, hør nu hvad vi mener
cyklisterne skal skånes for alle disse gener
køre i fred, og børnene skal med
og ingen køres ned hvis vi får bilfri by
IRA sang
T: ?
M: ?


IRA, IRA

blow the brits away

gonna have some fun

with a tommygun

join the IRA
Byggerens sang
T: ?
M: ?


Det er sommer i dag og solen skinner

højt over husenes tage

hernede på bunden imellem husene

er der skygge alle dage

:/: men vi også ha’ et sted at lege

i sol på Nørrebro :/:

I mange dage har de larmet derovre
med kraner og store maskiner
Vi har stået og set de har taget en bid 
af Kajs fars og mors lejlighed
:/: og pludselig var alle husene væk
fra en plet på Nørrebro :/:

Rundt om pladsen var der plankeværk der altid var låst af
I solen stod der biler og svedte
Men biler er ikke det vi savner her
så derfor var det nok det skete
:/: at lige med ét blev bilerne smidt ud
af folk på Nørrebro :/:

Og portene blev åbnet, og kaffen den blev hentet
taler og sange danned’ rammen
Så blev der et sted hvor vi kan komme ind
Og bygge vore huse sammen
:/: en rigtig byggelegeplads kan du tro
for os på Nørrebro :/:

I de sidste mange år har vi bygget pladsen op
men det vil ikke vare længe
for kommunen vil bygge store klodser af beton
så rige folk kan tjene flere penge
:/: men vi er mange, der vil slås for vores plads
folk på Nørrebro :/:
Kommunal rock
T: ?
M: Shu-Bi-Dua (Fed rock)


Hvis du går og tænker på at spørge os

hvem det er som nu skal være byens boss

så foreslår vi en der vil forny vores by

Dem er der mange af på liste Y

og de kan spille rock

Gi’ kulturelle chok

Vil du forny vores by

så sæt dit kryds ved Y

Vil du ha’ en energi der varer ved
Vil du have nogen der giver klar besked
vil du også gerne ha’ en vuggestueplads
lokale spillesteder fremfor et kulturpalads
og mindre arbejdstid
miljøkontrol med bid
vær med til at forny
ta’ og BZ din by

Thor han skærer ned som i en slagtehal
sparekniven hvæsses på din hjerneskal
nu skal alting bare læses helt privat
borgerskabet de skal svare mindre skat
la’ os gør’ kampen hed
og kule højre ned
lad os forny vores by
og sæt dit kryds ved liste Y

I 90’erne skal vi gi’ nye svar
enheden må styrkes det står ganske klar’
Venstrefløjen den må struktureres om
uorganiserede værsgo’ og kom
byen bli’r grøn og rød
folk får fornyet glød
med vores liste T
forandringen vil ske
I danmark er der trygt og godt at leve
T: ?
M: Julia Chait(Flyversangen)

                G        D7                    G                               
I danmark er der trygt og godt at leve
                                            D7
det lærte vi i skolen og som små
                  Am    D7                  G                        
pas du blot dit og glem alt om at kræve
                  A7                        D7              
vor velfærdstat kan vi da stole på
        G         D7         G                     
Men flere og flere og flere
                        E7    Am                                  
går rundt uden job idag - kammerat
                     D7             G                                
og resten må knokle des mere - endnu
     D7                              G                             
for magthaverne der står bag - svineriet

Ja det er borgerskabet staten tjener
de tramper sammen på vor klasses folk
en flok af ulve hjulpet af hyæner
vi mærker tænder skarpe som en dolk
De puger og puger og puger
vi tappes for kraft og blod - kammerat
men mærk jer idag dem der suger - og husk
det er dem vi skal kæmpe imod - klassekampen

Nationalisme bruger de som kile
vi lærte kun at tænke på os selv
men husk du har en kammerat i Chile
der lige nu bli’r sparket halvt ihjel
de sparker og skyder og bomber
de tjener på krig og død - kammerat
pas på ej af angst du forsumper - og husk
vi kan gøre fremtiden rød - hvis vi kæmper

Ja mennesker kan lære af hinanden
og undertrykte folk har intet valg
vi vil ha’ fred, så kæmpe og brug forstanden
for vores børn er ikke mer’ til salg
Se solen den stiger og skinner
se blod på det røde flag - kammerat
vi samles, de taber, vi vinder - rød front
to sider af selv samme sag - klassekampen
Nok om forurening
T: ?
M: ?


Jeg ved hvor der findes en have så skøn

hvor jorden er blå og hvor luften er grøn

af DDT-dampe og parathion og klor

Ak findes der noget så yndigt på jord?

Der dufter af svovldioxid og methan
medsamt diklordiphenyltriklorethan
og blomsterne vokser så godt de nu kan 
når jorden er gødet med bly og lindan

Der risler en kilde, der rinder en å
hvor fiskene kæmper for ej at forgå
i vandet, hvis farve skyld’s phenolphtalein
ferrocyanid og trimethylamin

Og kreturet springer så lystigt omkring 
og snubler i alskens mærkværdige ting
madrasfjedre, blikdåser, plastic og flaskeglas
Hvor kan man mon finde et værre morads?

Det samme problem man i udlandet har
men der er det værre, den sag er helt klar
Her sylter vi sagen, får ingenting gjort
Det ender sgu med at vi drukner i lort
Utterslev Mose
T: ?
M: ???


Vov dig ikke - ak naturven

til Utterslev Mose

hvis du ikke ønsker dig

at få tuberkulose

Mosekonens bryg

indeholder firs procent chromsvovlsyre

resten er for størstedelen arsenik og klor

Dog, i mosen er der meget
man kan blive lærd af
Fisk der svømmer rundt på rygen, 
ser man ikke hver dag
Mågers hæse skrig
gennemtrænger ikke sfærens grønne dampe
Ingen fisk og ingen fugle
alt er fred og ro

Danmark, dejligst vang og vænge
lukt med bølgen sort
hvor de tapre danske drenge
svømmer rundt i lort, og
fugle basker tungt
syltet ind i affaldsoliens ækle klister
Ornitologi er svær
når hver fugl er sort
Til Kvinden
Fra “Skillingstryk”, 1875
T: Alfred Jørgensen
M: ? (I Flugt gaar Tiden over Livets Bølger)

                    G          D                 G                    
Hvor tidt har Lyrens Strenge ikke kvædet
      C             G              D7                    G                     
Om Kvindens Værd, om Kvindens Yndighed,
                          D                     Am                    
Man satte Sangeren på Dommersædet
     A7         D        Em7      A7      D                                   
Og lod ham synge højt med Fyndighed
                                                                       
Man sang om Kvindens Blidhed, Kvindens
G                     
Fromhed
                 C                 A7     D          
Om denne uskyldsrene, aabne Bog
                  G                                    Am                          
Men aldrig sang man om det Hjertes Tomhed,
                G        Am7    D         G                      
Som stille sukker for Despotens Aag

Man sang om danske Møer med røde Kinder,
Om Sydens mørke Døtre uforsagt;
Man fandt, at hvad der gjorde dem til Kvinder
Var kejtet Tale, Flitterstads og Pragt;
Om Moderpligter talte man til Kvinden,
Men ak, desværre, - førend hun blev Brud,
Var Roserne i Sjælen og paa Kinden
For længe, længe siden gaaet ud

Men Tiden skifter, Kvinden bliver vækket
Hun vil af vammel Smiger blive træt
Thi end har hendes Mod man ikke knækket
Og endnu kan hun fordre højt sin Ret
Vi trofast ved hinandens Side stander
Og naaes end Maalet ej saa ganske let,
Vor Kraft og Vilje er det røde Banner,
Hvorunder kæmpes skal for Kvindens Ret!
Stig-op-på-cyklen-sang
Kør til for satan!! Vi er trænet til den slags!!!
T: Sune Hundebøll
M: Julia Chait (Flyversangen)

             G          D7          G                   
Kritiske masser kører ud i byen 
                                                   D7         
vi cykler altid, hvad der end kan ske
              Am   D7                 G                         
vi har et krav, som vi aldrig svigter
        A7                       D7                 
ikke flere drønende motor’
    G             D7          G                        
vi cykler og cykler og cykler
               E7     Am                             
pedal og fod er et - cyklist
                 D7         G                                  
og alle cyklister fortæller - frisk luft
    D7                             G           
at bilerne skal ud af vor by

Vækstpolitik vi ikke accepterer
vi cykler altid, bilerne parker’
vi kører gennem København igen
vort krav det er en grønnere verden
vi cykler og cykler og cykler
pedal og fod er et - cyklist
og alle cyklister fortæller - frisk luft
at bilerne skal ud af vor by

I kør’ dumdristigt gennem byens gader
så ligeglade med fremtidens børn
I tilsviner luften, motoren summer
jeres hjerte er en døende motor
I kører og kører og kører
maskine og mand er et - bilist
og alle motorer fortæller - fart på
at døden skal hærge i vor by

Mod bilismen vil altid kæmpe
og hver en cykel er til kampen klar
hvis systemet mod os en hær vil sende
vi svarer med knyttede næver
vi cykler og cykler og cykler
pedal og fod er et - cyklist
og alle cyklister fortæller - frisk luft
at bilerne skal ud af vor by
Dag efter dag har vi lært det 
Til indvielsen af SiD’s kursuscenter i Svendborg
T: Carl Scharnberg
M: Karl Erik Laursen

                                             
Dag efter dag har vi lært det 
                                             
Verden er bygget på vold
                                              
Mennesker knuges af frygten
                                            
Fygten gør ensom og kold
                                                
Mennesker fængsles i cirkler
                                                    
Tanken bli’r angstfyldt og gold
                                           
Dette skal vi nu forandre
                                                 
gennem et stærkt sammenhold

Ikke beslåede støvlers 
truende, trampende takt
Ikke som slaver der tigger
smuler, der hånligt bli’r rakt
Ikke som skævlende, bange,
bøjet af alt, der blev sagt.
Frie, bevidste og mange
ved vi, at viden er magt!

Ikke en magt for at true
andre og trampe dem ned
Ikke en magt for at kue
andre med alt det, vi ved
Ikke en magt for at knuse
andre som under et skred
Magt for at opnå at sikre
arbejde, lighed og fred

Ikke forførende toners
falskhed og lokkende spil.
Arbejderklassen må skabe
klarhed om alt det, vi vil
Ikke de stivnede flosklers
holden hinanden for nar
Enhed og viden skal være
vort socialistiske svar!

Dag efter dag har vi lært det
Viden er mere end magt
Enhed gi’r kraft til at sprænge
kår, vi blev tvangsunderlagt
Styrken vil kunne forandre
forhold, der nu skaber frygt
Viden kan opløse cirklen
Åbne den vej, vi har søgt!
En hilsen til ham kammeraten
I forbindelse med havnearbejderkonflikten i Esbjerg i ? blev talsmanden Karl Jørgensen fængslet og kriminaliseret i ? måneder, men senere pure frikendt.
T: Carl Scharnberg
M: ? (Spanienssangen)

     G                               D7             
En hilsen til ham kammeraten
                                         G          
en talsmand i fængsel bag slå
      C                       G               
Nu er det på tide, vi viser
    D7                               G              
at os kan man roligt stole på

De tog ham i håb om at true 
den aktive arbejders kamp;
men ingen af os kan de kue
med domstol og sorte støvlers tramp.

De satte ham foran en dommer
der ved, hvad man sætter ham til
Vi lærte igen, hvad der kommer
når retten er brik i deres spil

De havde kun tynde indicier
Enhver kunne se, hvad der var galt
Så kom de med falske beviser
Hans forsvar blev kuet ned og kvalt

Så tog de og spærred’ ham inde
som gal, da han ikke gav op
De tog ham og søgte at binde
og knække en talsmand sjæl og krop

Hvor længe endnu skal det vare?
Kom arbejder ud af dit hi!
Nu er det på tide at svare:
Vi forlanger Karl Jør’nsen sættes fri!
Der er kampe, som skal kæmpes!
Esbjerg, juni ‘94 
T: ?
M: Johannes Madsen (Når jeg ser et rødt flag smælde)

          G          C            G                                                             
Der er kampe, som skal kæmpes!
                                    D7       
Der er no’n der kan og vil!
            Am      Em          A7                            
Når kollegerne groft forulempes
      A7                    D                
i et kynisk og ulige spil
         G         D7        G                       
må vi vise os på barrikaden
           C               Am             D7                    
som et hold af den samme substans!
           G                            C                 
Og før busserne atter er på gaden
          G          C                G                 
vil vi kræve retfærdighedssans!

Vores net blev struktureret
nok til glæde for vor by
Mens chaufførerne groft blev sorteret
man røg ud, hvis man voved’ at kny!
Fler’ blev vejet og fundet for lette
skønt de trofast har passet et job
Vi vil slet ikke finde os i dette
Vi vil tryghed, så vi siger: stop!

Vores krav er næppe grove:
Vi vil ikke trampes på!
Og vi ønsker de men’skelige love
som vi havde, før Ribus steg på.
Der var tid at nå på toilettet.
da var lønnen stabil - intet sjusk!
Ribus’ tidsplan er flot på tegnebrættet
men chaufføren må om bag en busk!

Vi vil sammen holde skansen
mens vi holder ho’det koldt
hvis blot sakker bagud i dansen
vi som tjenende slaver bliver solgt
De kan komme med schæfer og med køller
De kan true, til tungen bliver træt
Vi er bussernes blide barske bøller
Vi er bidt af at kæmpe for RET!

Der er kampe, som skal kæmpes!
Vi er dem, der kan og vil!
Vore stemmer vil aldrig ku’ dæmpes
når en opnået ret står på spil!
Vores værdighed højt vil vi skatte
Ingen sjæl er et usselt objekt!
Det må Ribus og andre kunne fatte:
Vi er men’sker, der kræver RESPEKT!
Jeg har fanget mig en strisser
T: Jannie Rosenbrock
M: ? (Jeg har fanget mig en myg)


Jeg har fanget mig en strisser

taget hunden fra ham 

tønden her er stor og tyk

fyldt med våben fra ham

“Send mig fluks forstærkning her

hundene skal bide

hvis I ikke flytter jer

gi’r vi jer en bøde!”

Jeg har fanget mig en hund
som kan sønderrive
så jeg tog dens overmund
til en haverive
blokadefans er glade folk
der ka’ dans’ og hoppe;
andre de har knald i låg’t
eller hundelopper.

Jeg har fanget mig en strisser
taget kniplen fra ham
så nu er han som en and
hjælpeløs og halvlam
Send mig fluks forstærning her
han skal ha’ en bøde!
Og hans hund skal bide ham
så han kan forbløde.
Storkespringvandet
Storkespringvandet var et af hippiernes samlingssteder, og ofte udsat for diverse politiaktioner. Blandt andet var det her man introducerede uro-patruljen
T&M: Cæsar


Ali bali ali bali bi

luk nu dine øjne i

Vi går aldrig mere forbi

det store stygge storkespringvand


Byens stemning er så hjertevarm

men på Strøget er der larm

No’n får tæv af lovens lange arm

ved det store stygge storkespringvand

Ali bali ali bali bi
luk nu dine øjne i
Vi går aldrig mere forbi
det store stygge storkespringvand

Dreng’ og pi’r med cowboybukselår
bare tæ’r og beatleshår
samles flokkevis på Ama’rtorv
ved det store stygge storkespringvand
Ali bali ali bali bi
luk nu dine øjne i
Vi går aldrig mere forbi
det store stygge storkespringvand

Folk forarges. pladsen burde ryd’s
det’ for groft, det sku’ forbyd’s 
der en del, der si’r de burde skyd’s 
ved det store stygge storkespringvand
Ali bali ali bali bi
luk nu dine øjne i
Vi går aldrig mere forbi
det store stygge storkespringvand

Al den pænhed er som kloroform
kedsomheden er enorm
men protesten ender som en storm
ved set store stygge storkespringvand
Ali bali ali bali bi
luk dit sæveøje i
det fik du, fordi vi gik forbi
det store stygge storkespringvand
Vi si’r pænt farvel til Ribus
T: Henning Langkjer (Ram & Sjang)
M: ? (Kom, kom, kom til frelsermøde)


Vi si’r pænt farvel til Ribus!

Kører busen ? Ikke spor.

Alle skal ha’ job igen 

og til en fornuftig løn

Kurt Kristiansen han skal hen 

hvor peb’ret gror!

Se på Venstre i spagat
“Alting skal nu vær’ privat
Kun sådan bli’r vor service effektiv!“
Men vi ser det gang på gang
Den privatiseringstrang
bli’r til anslag mod et or’nligt arbejdsliv

Lønnen den røg kraftigt ned
Arbejdsklimaet røg med
Er det da så sært, tålmodigheden brast
og vi kræver nok så kækt
den naturlige respekt
Vi er voksne mennesker, der kan stå fast

Laurits Tørnæs, han er boss
Han ku’ sagtens hjælpe os
så en god forsvarlig busdrift kom igang
Men vi tror at Uffe si’r 
“Laurits, gi’ dem ikke en ti’r”
Lad os sørge for, hans næse den bli’r lang!

Venner, hele Danmark ved
hvad det kan føre té’
hvis chaufførerne går hen og bliver bét
Så vi slås for samme sag:
en fornuftig arbejdsdag
Længe leve vores solidaritet!
Vågn op!
Fra fagoppositionens blad Solidaritet 16/2-1918. Den eneste originalt anarkistiske sang, jeg endnu har fundet. Bare ærgeligt, at den er så p.u.k...
T: ?
Mel: Leif Varmark

      A                                                        
Nu frem til kamp! Vågn op! Vågn op!
                             E                       
dit liv, din ret det gælder!
                                                   
Den sorte dug fra stagens top
                        A
i vinden lystig smælder!
                                A7                   
Kast bort al tvivl på eget værd
                                D           
 - lad kvinderne om gråd -
                                 A                             
Drag hadets blanke, skarpe sværd:
        E                      A                
vågn op, vågn op til dåd!

Vi vil ej mer for fløjtespil
og tomme løfter bukke,
der brænder i vort bryst en ild,
som ingen magt kan slukke.
Den ild blev tændt i trang og nød
- i dalens dyb, på bjergets top -
og varsler den end krig og død:
op, unge mand! Vågn op!

En bølge ruller frem fra øst,
som sprænger alle skranker.
Lyt! Du vil kende folkets røst
og broderskabets tanker.
Hvor zarens sekelgamle åg
i trældom folket holdt:
der lyder nu et andet sprog,
så mandigt, frit og stolt!

- Og vi? Ja vi har tigget, grædt
for dem, som vi har kær -
nu vil vi tage selv vor ret
og svinge hævnens sværd! -
- flyv højt, vort sorte, frie flag
foruden kors og kvast!
Nu er det dommens dyre dag,
nu står vi last og brast!
The Preacher and the Slave
Parodi fra 1911 på en frelsersang, hvorfra melodien er taget.
T: Joe Hill
M: ? (In the Sweet Bye and Bye)

                                                                        
Longhaired preacher come out every night,
                                                                              
try to tell you what’s wrong and what’s right;
                                                                          
But when asked how ‘bout something to eat
                                                                         
They will answer with voices so sweet:
                                                 
You will eat, bye and bye
                                                                  
In that glorious land above the sky;
                                                  
Work and pray, live on hay,
                                                           
You’ll get pie in the sky when you die

And the starvation army they play,
and they sing and they clap and they pray.
Till they get all your coin on the drum,
then they tell you when you are on the bum
You will eat, bye and bye
In that glorious land above the sky;
Work and pray, live on hay,
You’ll get pie in the sky when you die

If you fight hard for children and wife -
try to get something good in this life -
you’re a sinner and a bad man, they tell,
when you die you will surely go to hell
You will eat, bye and bye
In that glorious land above the sky;
Work and pray, live on hay,
You’ll get pie in the sky when you die

Workingmen of all countries unite,
side by side we for freedom will fight;
when the world and its wealth we have gained
to the grafters we’ll sing this refrain: 
You will eat, bye and bye
when you’ve learned how to cook and to fry;
chop some wood, ‘twill do you good
and you’ll eat in the sweet bye and bye.
Fritænkersang
T: Jgoe Hill 
M: ? (In the Sweet Bye and Bye) 
O: ?

                                                
Tit fortalte præsterne os det:
                                                      
der er forskel på synd og på ret -
                                                            
men begær’ du et tørt stykke brød,
                                                    
synger koret i trossikker glød:
                                          
Du får steg, kammerat  
                                              
hist i himlens herlige stat
                                             
Sult kun glad! Kalvesteg
                                                 
bli’r i himlen severet for dig

Du går arbejdsløs på boulevard’n
du må sulte med hustru og barn.
Vær tålmodig - har Herren jo talt,
deroppe, der ordner sig alt
Du får steg, kammerat  
hist i himlens herlige stat
Sult kun glad! Kalvesteg
bli’r i himlen severet for dig

Demokraterne siger så pænt
Gør ej oprør, hold blot ud og vent!
Alt er vel endnu ikke så godt,
men det kommer - det kommer så småt! 
Du får steg, kammerat  
hist i himlens herlige stat
Sult kun glad! Kalvesteg
bli’r i himlen severet for dig

Er der nød i dit hjem, ét du ved:
hver jul er der jo velgørenhed!
Hvis du bøjer dig dybt, kan du få
en kop kaffe at fortsætte på! 
Du får steg, kammerat  
hist i himlens herlige stat
Sult kun glad! Kalvesteg
bli’r i himlen severet for dig

Du bli’r gammel og rynket og grå
fra dit arbejd køres du må
kun en skærv til lidt snus da du får -
men din fremtid er herlig og stor! 
Du får steg, kammerat  
hist i himlens herlige stat
Sult kun glad! Kalvesteg
bli’r i himlen severet for dig
Røde matroser
T: Alexander Besymenski, 1922
M: ? Trad. polsk, ca. 1831 
O: ?, ca. 1930

                                                               
Se natmørket flyer, den ny dag gryer,
                                                       
røde flåde for fuld damp gå frem!
                                                             
Mens stormene suser I røde matroser
                                                        
går fremad med fynd og med klem.
                                               
Parat ved geværet og fanen
                                             
i grube, på skib og fabrik.
                                                             
Bær ud over vande, bær ud over lande
                                                
Sovjetrepublikkernes flag.

Vi børn af fabrikken, Sovjetrepublikken
har sat os bag fanernes flig!
Til arbejdet båret, men havet forsvoret
vi frygter ej kamp eller krig
Parat ved geværet og fanen
i grube, på skib og fabrik.
Bær ud over vande, bær ud over lande
Sovjetrepublikkernes flag.

I brødre som bærer på lænker som snærer
vi råber fra kyst og til kyst
Vil vort flag i hejse, vil snart i mon rejse
de vestlige flåder til dyst
Parat ved geværet og fanen
i grube, på skib og fabrik.
Bær ud over vande, bær ud over lande
Sovjetrepublikkernes flag.

Lad stormene suse, lad bølgerne bruse,
nu flammer det rødt i horisont!
Storm frem kommunister, så lænkerne brister.
Den røde marine er vor front
Parat ved geværet og fanen
i grube, på skib og fabrik.
Bær ud over vande, bær ud over lande
Sovjetrepublikkernes flag.
Skruebrækkervisen
Vilhelm Christoffer Crone: fra 1863 brutal politidirektør i København.
T: ?, ca. 1886
M: ? (Den jævne simple arbejdsmand)

                                               
Når lønnen er en smule sløj
                                                
og mest’ren kort for ho’det
                                                  
når arbejdstiden er for drøj
                                            
kan man let tabe modet.
                                                   
Så siger svendene: “Nej stop,
                                            
vort arbejd’ ned vi lægger!”
                                             
og den, der så det tager op
                                           
det er en skruebrækker.

En æreløs og fej bandit,
der svigter alt og alle
og gerne, når han ser sit snit,
la’r sig på maven falde
og kryber for den fabrikanr,
der ham i støvet smækker,
en nedrig, lumpen sykofant,
det er en skruebrækker.

Er dagens slid og møje endt
man ham i droske henter,
thi fyren ved nok så omtrent,
hvad udenfor ham venter.
Og Crones eget politi 
tilbagetoget dækker
det skal for tørre prygl befri
den arme skruebrækker.

Hans liv det er en fortsat kamp
mod alle ædle tanker;
selv ikke med en portion tamp,
fornuft man i ham banker.
Et skurkeliv er sluttet, når
han sig til hvile lægger,
og på sin grav til indskrift får:
“den lumpne skruebrækker.”
Hej, hop, nu har vi jul igen
T: Hans Scherfig, Vagn Raastrup
M: J. A. P. Schultz (Her kommer, Jesus, dine små)


Hej, hop, nu har vi jul igen

med vat og lys og nissemænd

og julesang i Jesu navn

til Herrens pris og Illums gavn

Der bli’r solgt ud af legetøj
af englehår og gøgemøg
Kommunen sælger mere gas
halleluja, hallelujazz

Og Politiken samler ind
man bli’r så lind i sjæl og sind
Fordi vor frelsermand blev født
uddeler Koppel julegrød

Men juledag, så er det glemt
at fattigfolk kan ha’ det slemt
for så skal rige folk ha’ fri
og rejser bort og står på ski

Til julen får de koks og flæsk
og ungerne får ikke tæsk
Det er så skønt med julefred
og øllebrødsbarmhjertighed

Og juleaften skal de ha’ 
en lille kurv med julemad
Der bodes på den skjulte nød
mens prisen stiger på vort brød

En gang om året psalmesang
og bad og mad og kirkesang
Ja, Jesus ser med miskundhed
på Berlingskes medlidenhed

Så danser borgerne om træ
og spiser brød og fjederkræ
og taler blidt om ånd og sjæl
imens de æder sig ihjel

Men efter julen forestår
et nyt og værre kriseår
De arbejdsløse mættes ej
af julepræk - hallelunej!
Warszawianka (II)
Polsk  oprørssang fra den nationale frihedskamp i 1860’erne, senere brugt som kampsang af bolsjevikkerne.
T: Waclaw Swiecicki, 1883
M: G. M. Krshishanowski
O: ?

Am                                                          
Oprøret ulmer så vildt over landet
E7                            Am      E7                        
kalder til våben hver eneste mand
Am                                                             
melder om pligten: til kamp os at rejse
E7             Am             E7  Am    E7                           
magt imod magt, og vi sejr vinde kan
G   C                         G                                           
Thi vi ejer frihedens glødende flamme
                                  C                    E7      
højt skal vi hæve vort blodrøde flag
Am                                                                  
Arbejder! Følg os i kamp mod vor fjende
E7                              AmE7    Am                                
frem til det sidste, det sejrende slag
G  C                       G                                   
Så frem proletarer, på barrikaden!
                                C                             E7     
sejren skal vindes af arbejdets mænd og kvinder
Am                               E7                                     
Ny tid skal skabes. Det gamle skal styrtes
Am                          E7   Am   E7                               
slænges for altid til glemselen hen!

Død og fordærv over vore tyranner
bødlernes skare skal høste blodig sæd
Skælvende ser de det flammende banner
hører vort hævnråb i dødsangsten ræd
Oprørets helte, jorden er vædet
rød af det udgydte arbejderblod
Revolutionen, den sidste, skal vindes
vindes med trods, med ukueligt mod!
Så frem proletarer...

Sulten og nøden har naget os alle
rejs jer til oprør, til borgerskabets dåd!
Rejs jer og bryd de forbandede lænker!
Hævn, at I sulted’ og hævn, I led nød!
Ofte ideen livet har krævet
tit er det ofret for massernes sag.
Slut derfor fronten, se: fanerne bløder!
Arbejderhæren står rede til slag!
Så frem proletarer...
Jens Vejmand
T: Jeppe Åkjær 
M: Carl Nielsen

          D                                   
Hvem sidder der bag skærmen
                 A        Hm                      
med klude om sin hånd,
A     D                                   
med læderlap for øjet
F#m Hm      A   E  A                                
og    om sin sko et bånd?
     F#m   G              D                               
Det er såmænd Jens Vejmand,
      D7     Em  F#                        
der af sin sure nød
Hm  G          E7      A    D                     
med hamren må forvandle
Em D      A        D                       
de hårde sten til brød.

Og vågner du en morgen
i allerførste gry
og hører hamren klinge
påny, påny, påny,
det er såmænd Jens Vejmand
på sine gamle ben,
som hugger vilde gnister
af morgenvåde sten.

Og ager du til staden
bag bondens fede spand,
og møder du en olding,
hvis øjne står i vand ‑
det er såmænd Jens Vejmand
med halm om ben og knæ,
der næppe ved at finde
mod frosten mer et læ.

Og vender du tilbage
i byger og i blæst,
mens aftenstjernen skælver
af kulde i sydvest,
og klinger hammerslaget
bag vognen ganske nær ‑
det er såmænd Jens Vejmand,
som endnu sidder dér.

Så jævned han for andre
den vanskelige vej,
men da det led mod julen,
da sagde armen nej.
Det var såmænd Jens Vejmand,
han tabte hamren brat,
de bar ham over heden
en kold decembernat.

Der står på kirkegården
et gammelt frønnet bræt;
det hælder slemt til siden,
og malingen er slet.
Det er såmænd Jens Vejmands,
hans liv var fuld af sten,
men på hans grav ‑ i døden
man gav ham aldrig en.
Visen om Stine fra Fly
T: ?
M: Carl Nielsen (Jens Vejmand)

        D                                                                                                              
Hun var Jens Vejmands enke, 
                  A     Hm                      
ham kendte I jo godt
A  D                                                         
Og I kan sikkert tænke, 
F#m Hm        A    E    A                                
at     hun har haft det småt.
     F#m       G      D                                                                                                          
Der sad hun så tilbage, 
       D7     Em    F#                        
hun måtte sælge ko’n
Hm  G          E7          A  D                                 
men hvorfor sku’ hun klage 
  Em D        A         D                       
- hun fik da lidt pension!

At Jens slog sten til vejen, 
det gjorde ham berømt
Det gør mig lidt forlegen, 
at Stine blev forsømt
Han jævned’ for de andre 
den vanskelige vej
men havde også en til 
at jævne vej for sig

Og vågned’ du en morgen 
før allerførste gry
så stod hun ved komfuret 
i deres hjem i Fly
Han stod op tidlig morgen, 
men hun var oppe først
og smurte rundtenommer 
og slukked’ sult og tørst

Hun lavede hans kaffe, 
det meste var nok Richs
og der var mavebælter, 
og strømper, der sku’ strik’s
hun kogte hans kartofler, 
holdt hjemmet rent og pænt
Og stod parat med maden, 
kom han end nok så sent

Hun tjente tit en skilling, 
når der sku’ luges roer
og hjalp, når der sku’ slagtes, 
skønt lønnen ej var stor
Hun syed’ til dem alle 
af aflagt tøj, hun fik
og lappede og stopped’ 
hvert ledigt øjeblik

Se alle deres unger 
er kommet godt i vej
Vi ved jo godt at jyden 
er både stærk og sej
I Stines lille have 
stod kål og timian
ja, Stine var en gave 
for både børn og mand

Der vanked’ aldrig bøffer, 
men maven blev da fuld
af øllebrød og vælling 
- og fars og mellemgulv
Der stod en ko i stalden, 
og den gav mælk til grød
og hele huset dufted’ 
af Stines sigtebrød

Der står på kirkegården, 
et gammelt frønnet bræt
dér luged’ gamle Stine, 
til sidst blev hun for træt
Så måtte Stine flytte, 
hun kom på plejehjem’t
...vi synger om Jens Vejmand, 
men konen, hun blev glemt!
Den kække julevise
T: ?
M: Sikken voldsom trængsel og alarm


Sikke voldsom en butiksalarm

En betjent ta’r fat i tyvens arm

Hunden bider hastigt benet af

- Sikke munter juleaftensdag

I butikken flyder ben og blod

Nej, morlil, her ej gavner jod

Tyven fik sig nok en lærestreg

Jul med mor(d) derhjemme får han ej

Nej, nej, nej, nej, nej, nej

Jul med mor(d) derhjemme får han ej

Julebryg og glögg fortæres her
Tømmermændene gi’r sit besvær
Ho’det værker, alting kører rundt
Snup en bajer mer’ det er så sundt
Rundt på torvet dratter folk omkuld
Julemanden han er plørefuld
Og en lille blyforgiftet fugl
Moses under min Toyota’s hjul
Jul, jul, jul, jul, jul, jul
Moses under min Toyota’s hjul

Yndigt træet står i blik og plast
Maden ædes i en vældig hast
Det er tid for aft’nens store gys
Kredsløb sluttes og der bliver lys
Bedstefar han er døden nær
Tæsker rundt - har han mon livet kær
Peter ej en Ninja-turtle får
Så han sætter ild i Grethes hår
Hår, hår, hår, hår, hår, hår
Så han sætter ild i Grethes hår
Hedesoldatens sang
Tysk KZ-sang
T: Erich Weinert
M: ?
O: Werner Helmert

Fm                                             
Milevidt for vores blikke
Bbm                 C7   Fm                     
ligger sump og hedeknold
Ab                  Eb7 Ab                         
fuglesangen høres ikke
Bbm             C7          Fm                         
egen står der krum og gold
 Eb7 Ab             Eb                             
:/:Vi går på hedefladen
    Fm                      C                         
og graver dybt med spaden 
  Fm                        
i jord :/:

Og på disse nøgne steder
ligger lejren i en egn
fjernt fra livets mange glæder
lukket med et pigtrådshegn
:/:Vi går på hedefladen
og graver dybt med spaden 
i jord :/:

Tavs i dagens stille morgen
drager vor kolonne frem
svides under sol - og sorgen
står med tanker mod vort hjem
:/:Vi går på hedefladen
og graver dybt med spaden 
i jord :/:

Hjemad, hjemad, hjem til hende
hjem til børn, til far og mor
graver som et sårdybt minde
ved hvert spadestik i jord
:/:Vi går på hedefladen
og graver dybt med spaden 
i jord :/:

Fremad og tilbage vandrer
vagten på sit strenge bud
Der er intet der forandrer 
håbet om at slippe ud
:/:Vi går på hedefladen
og graver dybt med spaden 
i jord :/:

Her er ingen lyd for klage 
men bag vint’rens kolde bræm
må der komme lyse dage
hvor det atter vil gå hjem
:/:Da går på hedefladen
vi ikke mer’ med spaden
men hjem :/:
Die Moorsoldaten
Tysk KZ-sang
T: Erich Weinert
M: ?

Fm                                                   
Wohin auch das Auge blikket,
Bbm                   C7        Fm                     
Moor und Heide nur ringsum.
Ab                           Eb7 Ab                         
Vogelsang uns nicht erquicket,
Bbm               C7          Fm                             
Eichen stehen kahl und krumm.
    Eb7 Ab                      Eb                         
:/: Wir sind die Moorsoldaten
       Fm                   C                     
und ziehen mit dem Spaten
     Fm                        
ins Moor. :/:

Hier in dieser oden Heide
ist das Lager aufgebaut,
wo wir fern von jeder Freude
hinter Stacheldraht verstaut.
Wir sind...

Morgens ziehen die Kolonnen
in das Moor zur Arbeit hin.
Graben bei dem Brand der Sonne,
doch zur Heimat steht ihr Sinn.
Wir sind...

Heimwarts, heimwarts jeder sehnet,
nach den Eltern, Weib und Kind.
Manche Brust ein Seufzer dehnet,
weil wir hier gefangen sind.
Wir sind...

Auf und nieder gehn die Posten,
keiner, keiner kann hindurch.
Flucht wird nur das Leben kosten,
vierfach ist umzaunt die Burg.
Wir sind...

Doch fur uns gibt es kein Klagen,
ewig kann’s nicht Winter sein.
Einmal werden froh wir sagen:
Heimat, du bist wieder mein.
:/: Dann ziehn die Moorsoldaten
nicht mehr mit dem Spaten
ins Moor! :/:
Kommunardernes resolution
T: Bertolt Brecht
M: Hans Eisler
O: Ivan Malinovski

                                                             
I betragtning af vor svaghed skrev I
                                                      
Loven, der skal undertrykke os
                                                              
Denne lov er hverken hellig eller evig
                                                            
Så vi tænker os at byde loven trods
                                                   
I betragtning af, at I da møder
                                                           
os med kugler og kanoner - skriv:
                                                        
her og nu har vi bestemt at frygte
                                                
døden mindre end et hundeliv

I betragtning af, at ingen stiller
Vores sult, når I bestjæler os
fastslår vi hermed: kun vinduesruder skiller
os fra brødet, som I andre nægter os
I betragtning af, at I da møder
os med kugler og kanoner - skriv:
her og nu har vi bestemt at frygte
døden mindre end et hundeliv

I betragtning af, at der er huse
Mens I la’r os gå for vejr og vind
Vedta’r vi hermed: nu vil vi ikke fryse
Længere, men uden vid’re flytte ind
I betragtning af, at I da møder
os med kugler og kanoner - skriv:
her og nu har vi bestemt at frygte
døden mindre end et hundeliv

I betragtning af, at der er mer end
Nok af kul, mens vi går uden kul
Vedta’r vi at vi må hente kullet, førend
Vi kan få det varmt i vores kolde hul
I betragtning af, at I da møder
os med kugler og kanoner - skriv:
her og nu har vi bestemt at frygte
døden mindre end et hundeliv

I betragtning af at det nok ikke
Lykkes jer at gøre os tilpas
Overta’r vi selv bedrifter og fabrikker
Når I først er væk er det godt nok til os
I betragtning af, at I da møder
os med kugler og kanoner - skriv:
her og nu har vi bestemt at frygte
døden mindre end et hundeliv

I betragtning af, at vi betragter
Hvad regeringen end lover os
Med den største mistro, vedta’r vi: vi agter
Nu at leve uden nogen over os
I betragtning af, at I kun fatter
Hvad kanoner siger og gevær
Er det klart at det betaler sig: nu retter
Vi kanonerne mod jer!
Horserødsangen
T: Hans Kirk
M: S. Aturow (Partisansangen)

             Am                   E Am                    
Bagved pigtrådshegnets gærde
G        C         G      C                        
midt i skoven svale skød
     Am     Dm                                        
:/: bor vi fjernt fra vore kære 
          C     E      Am                
fangerne i Horserød :/:

Med revovlere og hunde
vandrer vogtere på vagt
:/: som bag lås og hegn man kunne 
standse hvert et fremskridts magt :/:

Mørke nætter, triste dage
men en anden tid er nær
:/: da den grønne jord vil tage
mod det røde morgenskær :/:

Vendekåber, usslerygge 
råder nu i Danmarks land
:/: men den fremtid, de kan bygge
er en bygning rejst på sand :/: 

Prokuratortunger taler
fifffigt for en fremmed sag
:/: men når morgenhanen galer 
varsler den en dommedag :/:

Loven brød de, ret blev krænket
mens de stjal den armes brød
:/: Og da lov og ret var lænket
blev vi sendt til Horserød :/:

Triste dage, lange nætter
onde timer har vi her
:/: men et lys i øst forjætter
at den sidste kamp er nær :/:

Kammerater, I derhjemme
vore tanker til jer går 
:/: og vi lover, vi er rede
når vor friheds time slår :/:
De russiske revolutionæres sørgemarch
T: W. G: Archangelski 
M: N. N. Ikonnokov
O: A. D. Henriksen

                                                               
Som ofre I segned i klassernes strid
                                           
I ofrede livet for folket 
                                                      
det folk, som I elsked i hellig id
                                                           
hvis længsel mod frihed i tolked
                                                               
I fængslernes mørke på bødlernes bud     
                                                                                                            
I bar jeres lidelser mandigt
                                                             
Nu bær jeres brødre til graven jer ud
                                                          
men lænkerne klirrer bestandigt

Tyranerne fester i borg og palæ
af rædsel og angst er de grebne;
thi nu taler folket, de knuged i knæ
På væggen står skrevet jer skæbne
Der kommer en tid, da vor klasse blir vakt
mod friheden fremad vi stræber
da vristes fra bødlen den blodige magt
hvormed vore brødre man dræber

Udødeligheden er løn for jer dåd
I lever, O brødre, i mindet
Nu krympes vort hjerte af smerte og gråd
men harmen skal flamme i sindet!
Og når vi har sejret - når frihed vi vandt
når uretten helt vi har hævnet
når al jeres længsel sin udløsning fandt -
da bliver blandt de største I nævnet.
Statsforvalter Schlüter
T: ?
M: ? (Lili Marleen)

C
Statsforvalter Schlüter
Dm7
sidder højt til hest.
G7
Næverne han knytter,
                          C           
drømmer han er bedst.
      F                         C
Nu bider han hårdt i sin cigar,
        Dm7    G7     C
ham herskernes familiefar.
     Dm7      G7       C
Nu har han lagt en plan
     Dm7     G7    C
så sort som bare fa’en.

Sparekniven svinges,
vi skal stå for skud.
Arbejdsfolk skal tvinges
til at punge ud.
Det er kapitalens klare bud,
den er den danske statsmagts gud.
Den si’r: Gå ned i løn,
mak ret og be’en bøn.

Knippelsuppe kan vi
ikke leve af.
Vores kampskridt må vi
styrke dag for dag.
På trods af alle grænser må
vi få systemet sat i stå.
Med solidaritet
står vi til kamp beredt. 
VS-kvinders sang
T: Litten Hansen m.fl. 1976
M: Hans Eisler (Kommunardernes resolution)
 
                                                
I betragtning af at vi er flere
                                                
i VS der føler kvindens åg
                                                                     
som en byrde der kan være tung at bære
                                                                     
maner vi til kamp mod mandens dominans

I betragtning af at der er mange
mænd der styrer vores dagligdag
vil vi kraftigt protestere mod de gange
hvor man ignorerer vores sag

I betragtning af at kvindesagen 
reduceres til en kamp om ord
vil vi knokle dobbelt, gerne hele dagen
for at sagen kommer på VS’ bord

I betragtning af at vi knokler dobbelt
i vor hverdag med børn og hus og job
bli’r det nemt at tage denne ekstra byrde
for til sidst at sige stop

I betragtning af den gode vilje 
som vi mærker hos de fleste her
undrer vi os såre over hvorfor ingen
vil tage initiativ i denne sag

I betragtning af at kvindesagen
i årtier har været helt forsømt
vil vi insistere på at bruge hele dagen
indtil chauvinismen er fordømt.
Klassesang
T: Jesper Jensen ?
M: Ludwig van Beethoven (Ode an die Freude)

D                       A
Glæden varmen kærligheden 
D                 A
får vi når vi ta’r dem selv
D                    A
Vi vil kæmpe hårdt for freden
D                     A7    D
under voldens støvlehæl
A          D       A        D
Glæden er det fælles virke
A          F#      Hm  E  A
Varmen sætter ting i gang
D                   A
Kærlighed er klassens styrke
D                      A7       D
bagved fredens morgensang
Sang om italien
T: ? 
M: ? 
O. ?


Vi er studenter, Fiatarbejdere

bønder i Syditalien

Vi er de unge, vi er de gamle

alle er forenet i kampen

Ja vi vil kæmpe, kæmpe til 

sejren er vores

intet vil os kunne standse

LOTTA CONTINUA SERA

Kvinder i Italien 
har kæmpet i mange år
men det går langsomt fremad
kravet om fri abort
1. led i kampen
si’r paven og D.C. nej til
Ja vi vil kæmpe, kæmpe til 
sejren er vores
intet vil os kunne standse
LOTTA CONTINUA SERA

Skoleeleverne kæmper i skolen
kravene bli’r større
de demonstrerer, strejker og besætter
ud med fascistisk styre
Ja vi vil kæmpe, kæmpe til 
sejren er vores
intet vil os kunne standse
LOTTA CONTINUA SERA

Slum og elendighed
paladser og kirker
er det en fair fordeling?
Nej, si’r vi alle nu
vi besætter husene
og huslejen betaler vi ikke
Ja vi vil kæmpe, kæmpe til 
sejren er vores
intet vil os kunne standse
LOTTA CONTINUA SERA

Plyndring og udbytning
sker i Italien, men også i hele Europa
nu til kamp vi må gå
udbytterne skal slås
italien har vist os vejen
Ja vi vil kæmpe, kæmpe til 
sejren er vores
intet vil os kunne standse
LOTTA CONTINUA SERA
Mit navn er Bertel Haarder
T: ?
M: Shu-Bi-Dua (Karbad Baby)


Nogen bruger en økse,

mens andre ta’r en sav,

men jeg ved godt hvad jeg ka’ li’,

når jeg ik’ har noget at lav’.

:/: Jeg bruger sparekniven baby. :/:

For nu skal der sgu’ skæres ned!

Skolen er elendig,
men det gør ikke noget.
Når nogen vil gøre den bedre,
sir’ jeg bare vi ikke har råd.
Jeg bruger...

Når jeg skærer ned,
så gør jeg det med et smil,
mens lærlingene råber:
"Bertel du’ et svin!"
Jeg bruger...

Nogen er født med penge,
og nogen er født i nød.
Mit navn er Bertel Haarder
og jeg burde være død.
Jeg bruger...
Takket være livet 
T&M: Violetta Parra
O: Bjarne Jes Hansen

Am               E                                Am                      
Takket være livet - kom jeg selv til verden.
                    G7                             C                      
Takket være livet - og på trods af smerten
                    C7                            F                     
så jeg solen modne markens gule kerner
                     E7                        Am                          
så jeg himlen tænde sine første stjerner.
                      F                           E7        Am                  
Det var første gang jeg sang min sang til livet.

Takket være livet - kom du mig i møde
Takket være livet - så vi himlen gløde
Vores første morgen græd vi glædestårer
meget langt fra sorgen - stjernerne var vore
Det var anden gang jeg sang min sang til livet

Takket være livet - to små brune øjne
Takket være livet - rolige og nøgne
kigger op mod himlen - rækker efter stjerner
vælger sig i vrimlen to små gule kerner
Det var tredje gang jeg sang min sang til livet

Takket være livet - kommer morgenrøden
Takket være livet - varmere i gløden
tusind tavse kvinder samler sig om råbet
tusind mødres hænder knytter sig om håbet
Det er fjerde gang jeg synger denne sang til livet.

Takket være livet 
Gracias a la vida
Takket være livet
Gracias a la vida
Titanic
T&M: Michael Wiehe

           A                                        
Det begyndte som en rysten 
               Hm                  
på nedre dæk.
       E                                                         
Det fyldte os mere med forundring 
               A                  
end med skræk.
           F#                                                       
At vor fartøj virk’lig var sprunget læk,
      Hm                                        
det kunne vi knap forstå.
                  H7                                                   
Det sku’ jo være verdens sikreste skib,
          E                        
vi var passagerer på.

Du tog børnenes billed, dine smykker 
og din hat.
Jeg tog en trøje, jeg tænkte at havet 
bli’r koldt i nat.
Da vi forlod vor kahyt og så hvorledes
vandet strømmede ind,
så jeg en tåre, eller var det måske
en vanddråbe på din kind?
                 
                 A                                        
Vi så en pil op mod øverste dæk 
               Hm             
og fulgte den.
                     E                                          
Skønt det var første klasse, var det der
              A              
vi skulle hen.
                F#                      F#7                     
Vi var ret mange, men alle tog det 
              Hm            
helt med ro.
                   H7                                       
Det var vist bare en herre fra tredje
                 E                           
som råbte op og maste på.

Vi traf en mand, som vi havde hilst på 
en enkelt gang.
Han præsenterede os for sin kone 
og sin dreng.
Da vi kom , sa’e kaptajnen at båden ikke 
kunne hejses ned.
Det var vist kæderne til kranen, man ik’
havde husket at få med.

Der var vel intet at gøre,
så vi gik hen til skibets bar.
Vi drak imperiets skål i champagnen
som stod klar.
Nu sank skibet stadig hurtigere.
Vor slagside var ganske stor.
Mange hoppede i vandet men vi
besluttede at blive om bord.

Rotterne flygtede fra skibet,
men vi stod der stadigvæk,
- stod med hinanden i hånden
dér på det øverste dæk.
Vi tænkte: Havet er alt for stort
og koldt og vildt.
Og i de både, som kom i søen, var der ikke
plads til en eneste til.

                  A                             
Så spilled’ skibets orkester:
                             Hm                
“Nærmere Gud til Dig.”
                  E                                                  
Det føltes uvirk’ligt, men dog så typisk
            A                              
for vor tid.
                F                 
Nu har vi mistet
                 F#7             Hm                    
den sidste lille glimt af håb.
Dm         A                    F#7                           
Vi går til bunds hvor vi står
         Hm          E7   A     Dm   A             
mens flaget det går i top
Venceremos
Skrevet til kvindedemonstrationen i Santiago kort efter kuppet i 1973.
T: Sergio Ortega
M: Claudio Iturra
O: Carl Scharnberg

            D                                                   
Kammerater, giv agt, vær beredte.
           D7                        G                         
Vi har pligt til at være på vagt
                                       D               
vi må lære af alt det der skete
                                                           
for at kende fascisternes magt
                                                           
Generalerne dræbte Allende,
          D7                                G                 
og de knuste det håb, der var skabt
                                                 D           
De tog magten og plyndred og brændte
                                                                  
men vi ved at vi ikke har tabt
                                                          
Vær beredte, tag ved lære
                                           G 
nu er fronten helt enkel og klar.
                                                D         
Dagen kommer for os, der må være
Hm         E7                         A7            
dem, der giver fascismen et svar
            D                                           
Kammerater, selv i lejre
                                       G        
lyder stemmer fyldt med trods:    
                                D                           
Venceremos - vi vil sejre
Hm      D               A            D                
Hør de kalder. De venter på os.


Kammerater i Spaniens celler.
Partisaner, der vandt i Vietnam:
I har lært os, hvad kampene gælder.
Lad den tavse nu kvæles i skam.
Socialister, der kæmper i Chile,
kammerat fra Oporto og Rom:
Der er ingen af os der får hvile
før fascismen har fået sin dom.
Vær beredte, tag ved lære
nu er fronten helt enkel og klar
dagen kommer for os, der må være
dem, der giver fascismen et svar
Kammerater, selv i lejre
lyder stemmer fyldt med trods:    
Venceremos - vi vil sejre
Hør de kalder. De venter på os.
Julies sang
T: ? 
M. ? 


Fast som en klippe og bred som en strand

vild som en brænding i kog

fri som fuglenes flugt over land

sådan er Julies sprog

Engang fløj det frejdigt fra mund til mund
enhver ku’ benytte det frit
det gjalded fra sø og i grønne lund
fortalte om godt og skidt

Hvis du var sorgfuld og modløs og træt
så var en sang ej for god 
måske blev dit sind hverken lyst eller let
men sproget var det du forstod

Det sprog stjal man fra os og gav os en snak
linjen var sløret men klar
det’ lettest at holde et folk i skak
som slet ingen sange har

Det sprog Julie ejer, som ku’ være vort
var vi med til brække itu
vi er fremmed for hinanden, det er vores kors
vi rager i blinde nu

Men midt i alt mørket, der brænder et lys
en ild, der aldrig dør hen
det sprog vi har talt, trænger til at fornys
Vi må lære det gamle igen
Dubinusjka
Russisk oprørssang fra ca. 1905
I dag den ville have været en hyldest til bøllerøret...
T: ?
M: ?

              Cm                           Fm                                    
Mangen arbejdersang har jeg sunget og hørt
        Cm             G              Cm                          
tiest klang de af sorg og af smerte
                                                Fm                               
Nogle glemte jeg snart, en har særligt mig rørt,
           Cm         G             Cm                             
har for altid jeg gemt i mit hjerte
 Eb         H                     Cm                         
Sangen om den stærke knippel
Eb          H                 Cm                                   
den, som hjælper os i stridens stund
Fm   Cm         Fm Cm             Fm Cm                                    
Den hjælper - vi hjælper - så går det

Borgerskabet har glæder, har rigdom og magt,
proletarerne kæmper og lider
De, som intet bestiller, kan leve i pragt.
Proletarerne sulter og slider.
Lad da sangen om vor knippel,
mane os til uforsonlig kamp
Den hjælper - vi hjælper - så går det

Ved min bedstefars stol stod som dreng jeg vagt
for at høre hvad sært han beretted:
“Byrder tynged os ned, vi blev knægted med magt
- kun ved kniplens hjælp vi dem letted!
Kun vor gode, stærke knippel
brød med herremandens overmagt
Den hjalp os - vi hjalp den - så går det”

Når de ældste af os mærkede at døden var nær,
lod vi samle om os vore sønner.
 - Nu er sliddet forbi - nu mod hvilen det bær,sønner hør ikke kvindernes bønner!
Kun vor stærke, seje knippel
hjælper os i kampen for vor sag!
Den hjælper - vi hjælper - så går det!

I maskinernes støj, midt i værkstedets larm,
skal de toner med et os forfølge!
De skal rejse vort mod, de skal styrke vor arm,
slå vort sind med begejstringens bølge!
Sangen om vor stærke knippel
stemmer modet i vort unge sind
Den hjælper - vi hjælper - så går det!

Og der kommer en dag, da vi rede til strid
retter ud de forkrogede lemmer.
Da vi griber vor knippel til opgørets tid,
da vi alle i kampmod istemmer:
Sangen om vor gode knippel
den blev tro til allersidste stund!
Så grib den - så brug den - så går det!
Betjentens vuggevise
T: ?
M: ? (Sov mit barn)


Kære politimand

la’ vær’ at gå i krig, mand

knippelsuppen er for varm

slap nu af i højre arm

‑ kære politimand

Kære politimand
ta’ nu og hold lidt fri, mand
lad nu vær og træk den frem
vent til du kommer hjem
‑ kære politimand

Kære politimand
la’ vær’ at spille he‑man
alt dit krudt er spildt på os
hvem har sagt, at vi vil slås
‑ kære politimand

Kære politimand
hvem sendte dig i krig, mand
Tænk dig om i ro og mag
hvem forsvarer du idag
‑ kære politimand
En enkel sang om frihed
T: ?
M.?


Alle I, som slås i fjerne lande,

ved I egentlig, hvad det er, der sker?

I gør, hvad der bli’r sagt,

marcherer frem i takt,

og dræber uden nytte fler’ og fler’.

Kom og syng en enkel sang om frihed.

Syng den højt, så alle kan forstå.

Folk, hvorend I bor, syng nu med i kor:

Vi må ha’ fred, hvis verden skal bestå.

Hvorfor har man valgt at lave grænser,
og adskilt bror og søster med en mur?
Hvem kan være tolk for alle verdens folk,
så de høje statsmænd ser, det ikke du’r?
Kom og syng ...

Hør nu alle mennesker her på jorden:
Man fylder jer med løgne dag for dag.
Verden den er hård, men jeg håber, I forstår,
at vi alle kæmper for den samme sag.
Kom og syng ...
Sangen om fredskravet
T: Svend O. Andersen
M: ? Traditionel Amerikansk

                                                
Jeg har en bror i militæret,
                             
tjimdadadum,
                                                 
jeg har en bror i militæret,
                                   
han er ikke dum.
                                                          
Han har en kone og to små piger,
                                                                          
han vil ikke ha’ krig og han ved hvad han siger,
                                                          
så hans navn skal også skrives på.
                                                      
Jeg vil ha’ mit navn skrevet på,
                                                 
sig mig, hvor skal det stå?
                                                                     
Jeg kræver fred imellem alle folk her på 
jorden.
                                                                
Dejlig er jorden, og vel kan vi li’ den,
                                                                 
men det er for tidligt at vi kommer i den,
                                                    
så mit navn skal også skives på.

Jeg har en bror i Hvide Sande
o hiv, o høj,
jeg har en bror i Hvide Sande,
i olietøj.
Han har ikke lyst til at miste sit liv
og sprænges i luften med samt sit skiv,
så hans navn skal også skrives på.
Jeg vil ha’ mit navn skrevet på,
sig mig, hvor skal det stå?
Jeg kræver fred imellem alle folk her på jorden.
Dejlig er jorden, og vel kan vi li’ den,
men det er for tidligt at vi kommer i den,
så mit navn skal også skives på.

Jeg har en bror i Smørumovre,
hva sæjer do,
jeg har en bror i Smørumovre,
ded kan do tro.
Han pløjer og harver og dyrker sin jord,
han kan godt li’ at se, når kartoflerne gror,
så hans navn skal også skrives på.
Jeg vil ha’ mit navn skrevet på,
sig mig, hvor skal det stå?
Jeg kræver fred imellem alle folk her på jorden.
Dejlig er jorden, og vel kan vi li’ den,
men det er for tidligt at vi kommer i den,
så mit navn skal også skives på.

Jeg har en bror i New York City,
oh, what a guy,
jeg har en bror i New York City,
fyren er sejg.
Han vil ikke være et yndigt lig,
der levede stærkt og døde i krig,
så hans navn skal også skrives på.
Jeg vil ha’ mit navn skrevet på,
sig mig, hvor skal det stå?
Jeg kræver fred imellem alle folk her på jorden.
Dejlig er jorden, og vel kan vi li’ den,
men det er for tidligt at vi kommer i den,
så mit navn skal også skives på.

Jeg har en bror i Stalingrad,
hej bolsjevik,
jeg har en bror i Stalingrads
traktorfabrik.
Der er mange ting vi kan skændes om,
men at hade krig kan vi enes om,
så hans navn skal også skrives på.
Jeg vil ha’ mit navn skrevet på,
sig mig, hvor skal det stå?
Jeg kræver fred imellem alle folk her på jorden.
Dejlig er jorden, og vel kan vi li’ den,
men det er for tidligt at vi kommer i den,
så mit navn skal også skives på.

Vi har brødre i hele verden
fra syd til nord,
vi er jo brødre i hele verden,
den hele jord.
Fra Singapore og til Lemvig
vi råber : Vi vil ikke ha’ krig!
Så vi sætter vores navne på.
Vi sætter vores navne på,
sig os, hvor skal de stå?
Vi kræver fred imellem alle folk her på jorden.
Dejlig er jorden og vel ka’ vi li’ den,
men det er for tidligt at vi kommer i den,
Så vi sætter vores navne på.
 Dagen er drønende kampe
Formodentlig fra før Halfdan Rasmussen blev ekskluderet af partiet (og skrev “Lover Stalin, Han er nær”...)
T: Halfdan Rasmussen 
M: ? Brødre lad våbnene lyne (Russisk folkemelodi)

G             C            G                       
Dagen er drønende kampe
             C    D7      G                  
tiden er blodgal og rå -
     C                              G                
:/: voldsstaten stønner i krampe
D7                            G              
ruster til gavn for de få :/:

Freden står spændt for kanonen
fredsenglen fodres med krudt -
:/: slaven står vagt om nationen:
fædreland - adgang forbudt! :/:

Krigsspekulanten han vræler:
Værn vor kultur og vort land!
:/: og mens han arbejdet stjæler,
døver han slavens forstand :/:

Arbejder, husk at din fjende
står i det land, hvor du bor,
:/: du kan kun sejre og vinde
med din forslavede bror :/:

Bror, lad os samles som klasse,
bryde den krigsgale front,
da vil den lidende masse
hilse den ny horisont,
arbejdets tusind skal passe
fremtidens daglige dont!
Stå fast mod fattigdom og vold
T: Halfdan Rasmussen 
M: tysk folkemelodi (Oh Tannenbaum)

      F           C        F                                 
Nu grønnes vårens første træ’r
DmBb     GmCF                                 
og håbets lyse tid er nær,
                   C  F                          
men intet føles håbefuldt
DmBb      Gm C F                                           
for den der lider savn og sult.
      F            Bb    Gm                              
Stå fast mod fattigdom og vold
  Gm C7      F                                     
i solidarisk sammenhold.
                        C   F                             
Vor jord er fælles, hejs et flag
DmBb   Gm C   F                                        
for alle jordens folkeslag.

Med tankens kraft og håndens slid
har vi erobret rum og tid,
men alt kan blive støv påny
i skyggen af et bombefly
Stå fast mod fattigdom og vold
i solidarisk sammenhold.
Vor jord er fælles, hejs et flag
for alle jordens folkeslag.

Den rige verdens fattigdom
besmitter det vi drømte om:
En verden hvor enhver har krav
på mere end en ensom grav
Stå fast mod fattigdom og vold
i solidarisk sammenhold.
Vor jord er fælles, hejs et flag
for alle jordens folkeslag.

Kom, bror og søster, gør jer fri
af egoismens tyranni.
På vore drømmes himmelhvælv
er ingen stjerne kun sig selv
Stå fast mod fattigdom og vold
i solidarisk sammenhold.
Vor jord er fælles, hejs et flag
for alle jordens folkeslag.
Sangen om Brit
T: Kedda Madsen
M: Trille 

             Bb     F7              Bb                              
Jeg kan huske båndet jeg stod ved
     Eb          F Bb                
på Tuborg i ‘69
            Eb               F              Bb        Gm               
jeg var fuldstændig udkørt og slatten
    Cm          F7              Bb                     
af arbejdets skærende pres

Ti tusind flasker om dagen
jeg stod ved siden af Brit
hun var enlig og dranker og dejlig
hendes liv var et mareridt

Vi stod der og sang nogle sange
hun lærte mig når hun blev fuld
om lykke og elskov og smerte
og senere faldt hun omkuld

Og Lis ved min anden side
med fem børn og ingen fred
i de trætte lidt røde øjne
hun var enkelt og simpelt kørt ned

Pauser med øller og smøger
gemme arbejdet bort
snakke lidt adsspredt om strejke
på grund af en dårlig akkord

Så tilbage igen ud til båndet
det samme igen og igen
Lis med de trætte øjne
og Brit der sang om sin ven

Jeg holdt op lidt hen på sommeren
havde ferie og fri
mon Brit hun stadig synger
så smukt ved kolonne ti ?
Kvinder på fabrik
T: Karen Smith 
M: ? (Der var en gammel gubbe)

     F                                      
Vi burde gøre springet
                       C                      
og slå lidt tid ihjel
     Bb             F                            
derind’ i folketinget
           C7             F                          
men vi vil jo ikke selv
                                                       
gå ind i politik.                 
       Bb                 F                        
Var man lidt mere vaks
       Bb                  F                   
blev man i frokostpausen
                C7                 F             
folketingsmedlem af en slags
.

I EEC-debatter
sås mændene i duel
Vi kvinder mangled’ atter,
men vi vill’ jo ikke selv
gå ind i politik.
Hvis ikk’ man var så lad
lært’ man i lokumspausen
Rom-traktaten udenad.

Og kommunalbestyr’lsen
ku’ blive ideel
med kvinderne i udvalg
men vi vil jo ikke selv
gå ind i politik
Havd’ man lidt ild i sko’n
sad man i kaffepausen i 
en ligningskommision.

I da’ns avisdebatter
man aldrig gi’r et vræl.
Man burde vær’ forfatter
men man vil jo ikke selv
gå ind i da’ns debat
hvis ikk’ man var så dvask
så skrev man en kronik ved
aft’nens selvbetjeningsvask.

Man gør sig ikke gæld’ne
som kvindesagsrebel
De andre gør det for os
For vi vil jo ikke selv
gå ind i kvindesag’n
måske er det fordi:
vi ejer ikke flere pauser
vi kan gør’ det i?
I det ene lille ord
T&M: Dagfin Rimestad

A            D                            
I det ene lille ord
   E                       A                  
er gjemt vår store sak.
Fm                 Hmi                       
Ordet gir oss styrke
E             A                   
til å ta et tak.
A               D                              
Intet annet ord i verden
E                     A                  
gir oss mot og tro
Fm                 Hmi E               A                           
slik som dette ene lille varme ord
A                                                              
Dette lille varme ordet -
E                                      
solidaritet
                                      A                        
Dette lille varme ordet -
                                      
solidaritet


Våre mødre løftet fanen -
kjente ordets makt,
dette lille ordet,
skarene i takt.
Sult og savn ble aldrig glemt,
men ordets varme glød
fikk dem til å rejse sig mot tvang og nød.
:/: Dette lille varme ordet -
solidaritet :/:

Skal vår verden enes,
da må dette lille ord
bli det ord som samler
alle på vor jord.
Solidariteten
spreder varme overalt -
gode varme hender der det før var kaldt-
:/: Dette lille varme ordet -
solidaritet :/:
Kvindernes tog
Skrevet til de norske tændstikarbejderes demonstrationstog i oktober 1889
T: C. Jeppesen 
M: Christian Blom

G                 C     G  C              G                               
Glæd dig af hjertet du som vil vinde
D                                 D7 G         D                      
glæd dig nu rinder den frihedens dag.
G            C   G        C   G      H     Em                              
Toget du ser er den nordiske kvinde,
Am A7      D      A7     D A7       D                                      
vågnet til kampen for arbejdets sag.
      G          D7 D  G D7 G D                                     
Flokket om fanen, modige stærke,
               G     A         D A7        D7                         
bærer de frem mange tusinders krav.
G    D7    G   D         G                           C                         
Dårerne smiler, dog snart skal de mærke
G                Am            G   D7    G                               
kræfter lå skjult i det blikstille hav

Før man kun hånende talte om hende
“Kønnet det svage”, kun lidenskabslyst
Længe nok lod hun sig haane og binde
Selv hun nu vover for lighed en dyst.
Og hun vil vinde: troen hun ejer
troen så stærk på sin ret og sit værd.
Intet i verden kan hindre den sejr,
sejren som følger på kvindernes færd.

Blege er kinderne, træt det er kroppen,
øjet dog funkler, ej viljen er brudt;
glimtet af frihed fremkaldte troppen,
håbet er genfødt og tvilen er slut.
Frem nu mod målet: velstand og lykke,
fremad til sejr, så vækkende kækt
ser vi nu tusinder kvinder fremrykke
det varsler stort for den kommende slægt.
Kvinder, kvinder
Fra filmen “Ta’ det som en mand, frue”
T: Maria Marcus 
M: Gudrun Steen Andersen/Nina Larsen

Dm G7 Dm                     G7                         
               Lige her på grønttorvet
                     C               D G/D Dm                 
følte jeg mig ene og forladt
                       G7               
jeg så aldrig andet 
                      C              D                
end jeres fine støvler og hat
G           F     C     Am                       
kvinder, kvinder
                                     F                  
tænk, jeg troede, vi var fjender
C          D         G                  
men nu kan jeg se, 
    F                    Dm             
at vi er samme slags

Lige her på grønttorvet
er det som om tiden går i stå
op igennem stenbroen, kan jeg mærke
vore hjerter slå
kvinder, kvinder
tænk en verden fuld af kvinder
med åbne øjne
så alting kunne ske

Lige pludselig lyder det som en masse
stemmer, der har kaldt
lige her og nu kanjeg se
at jeg har søstre overalt
kvinde, kvinder
hvis vi ser os om
så finder vi omsider ud af
at vi skal den samme vej.
Arbejde til kvinderne
T: Thomas Lindström 
M: ? Svensk folkemelodi

               Dm                               
For høje herrer har
                                              
kvinder slavet og trællet,
      Gm                               
for rigmænd har 
                                  
kvinder slidt.
           A                          
Vi har vasket gulv
     Dm                             
og madet børn,
    A                             
vi har bagt grød
     A7                             
og vundet garn.
           Dm                            
De tog vore mænd
                              
fra os kvinder,
   Gm                         
fabrikkerne
                       
slugte dem
      A                   
De sendte vore
Dm                                     
mænd som pendlere
A                  Dm                  
bort fra vore hjem.
              F                          
Men nu går det ikke
     C                                 
at narre os læng’re
Dm                                        
nu kender vi så godt
A                    A7                    
deres tomme snak!
   Dm                                               
I dag går vi i første række
     Gm                                     
og kæmper for vor ret,
A                         Dm                          
kravet er arbejdspladser til 
A                                  Dm                   
os og daghjem til vore børn.

Når fabrikkerne har brug for flere
arbejdere, da kan vi gå til maskinen
sammen med vore mænd.
Når produktionen skæres ned
igen er det os
der sparkes først.
Da skal kvinder passe børn,
lave mad og holde hjem.
Men nu går det ikke
at narre os læng’re
nu kender vi så godt
deres tomme snak!
I dag går vi i første række
og kæmper for vor ret,
kravet er arbejdspladser til 
os og daghjem til vore børn.

Vore tanker, de har aldrig vejet noget,
vore kroppe er blevet solgt,
vi har lært at kvinder
aldrig står sammen,
at kvinde er kvinde værst,
men vi vil ikke la’ os tæmme læng’re
og ty til tårer så let.
Vor lange tid i slaveri,
skal være ovre nu.
Men nu går det ikke
at narre os læng’re
nu kender vi så godt
deres tomme snak!
I dag går vi i første række
og kæmper for vor ret,
kravet er arbejdspladser til 
os og daghjem til vore børn.
Thälmann-bataljonen
Thälmann-bataljonen bestod af tyske og nordiske frivillige.
T: Karl Ernst, 1936 
M: Paul Dessau 
O: Frank Nielsen, 1937

               F           C                F                        
Spaniens himmel breder sine stjerner
C7   F     Bbmaj7 C     F                                            
over vore skyttegraves ly
             C   F    C7             F                            
Om vor klasses sag vi altid værner
G         C                 G          C                       
daggry kalder os til kamp påny
            F    Bb   F                           
:/: Den hjemlige fred 
    C       F     C7 F                            
er fjern , men vi ved
    Bb                             F      C7 F                         
vi kæmper og sejrer for dig - frihed! :/:

For fascisten vi vil ikke vige
om han sender kugle regnen tæt
Med os står kammerater uden lige
vi står fast og kæmper for vor ret
:/: Den hjemlige fred 
er fjern , men vi ved
vi kæmper og sejrer for dig - frihed! :/:

Rør nu trommen, spænd geværets hane
fremad march, så går vi i aktion
bryd nu lænken med den røde fane
Op til kamp, du Thälmann-bataljon
:/: Den hjemlige fred 
er fjern , men vi ved
vi kæmper og sejrer for dig - frihed! :/:
Hun har set en storvask smælde
T: ?
M: Johannes Madsen (Når jeg ser et rødt flag smælde)

             G        D7          G                      
Hun har set en storvask smælde
                                     D7           
på en blank og vårfrisk dag
                Am          Em        A7                        
mens hun tænkte på den frikadelle
                                                           D            
hendes mand snart kom hjem og sku’ ha’
                G              D7          G                   
Mens han spiste den ville han snakke
          C            Am          D7                  
om et møde  - i begges parti
               G                                      C
HAN ku’ nå hvis hun lige tog hans jakke
           G             D7                G            
og var sød og fik knappen syet i

Hun har set sin fader ranke
ryggen op i flagets brus
hendes moder havde tæpper at banke
og gardiner at sy til hans hus
Hun har elsket hans ordvalg fra lille
når han deltog i dagens debat
medens moder bad hans unger være stille
når hans ord på papiret blev sat

Hun har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål
hun har set kvindetoget i tiden
blive klemt mellem porrer og kål
Det var hende der skaffed’ kalorien
tilsat jævning og næringsprodukt
så’n at manden ku’ skrive på historien
li’så såre, som maden var slugt

Borgerskabets grundide’r ku’
socialisten ikke ta’
Kun de huslige hjemmenes fe’r sku’
selv en god socialist altså ha’
HUN var bagerst i fredelig færden
HUN var bagerst i klassernes strid
Det’ på tide HUN træder ud i verden
og ta’r del i den kommende strid
Sang om arbejdsløshed
T&M: Gunhild Agger & Anker Gemzøe

                                                        
Først fyrer jeg holm, han er socialist
                                                           
han får fjorten dage - en alenlang frist
                                                          
så fyrer jeg Piil, og så gad jeg vidst
                                                            
om ikke de andre vil knokle til sidst!
                                                            
Holm og Pill blev atter arbejdsløse
                                                       
og de andre hang gevaldigt i 
                                                        
de fik mavesår, de blev nervøse
                                                  
for at skabe mer værdi

Så fyrer jeg Juul, han er kommunist
så fyrer jeg Pram, han er vist anarkist
for krisen er hård, og tiden er trist
for arbejder li’som for kapitalist
Juul og pram blev atter arbejdsløse
og de andre hang gevaldigt i 
de fik mavesår, de blev nervøse
for at skabe mer værdi

Fru Muus og fru Jon, De kan godt gå hjem
vi kan ikke mere beskæftige Dem
Vor ny datamat kan afløse fem
og kvindens naturlige plads er sit hjem
Muus og Jon blev atter arbejdsløse
og de andre hang gevaldigt i 
de fik mavesår, de blev nervøse
for at skabe mer værdi

Holm graved’ sin have, Pram maled’ hus
og børnene passed’ fru Jon og fru Muus
Piil fanged’ fisk, Juul tog sig en rus
men hverdagen blev dem dog snart lidt diffus
Piil og Pram var stadig arbejdsløse
fri for deres gamle knokleri
men de blev alligevel nervøse
trængte til en ny værdi

Og Holm, Pill og Pram, fru Muus og fru Jon
gik sammen i udvalg og demonstration
mod arbejdsløshed, mod isolation
for jobs nok til alle, for fælles aktion
Der kom skub i mange arbejdsløse
Sammen hang de nu gevaldigt i
Kapitalens venner blev nervøse
for den kære merværdi

De andre der knokled’ løs på akkord
sa’ nej! det er slet ikke os der skal bort
nu skal direktøren komme til kort
Spark ledelsen ud af fabrikkernes port!
Vi vil ikke være arbejdsløse
vi vil skabe nyttig produktion
Væk med forhold der gør folk nervøse
For en rød revolution!
Når jeg ser et blåt flag smælde
T: Z. K. Larsen 
M: Johannes Madsen (Når jeg ser et rødt flag smælde)

            G       D7         G                      
Når jeg ser et blåt flag smælde
                                   D7           
fyldt med gule stjerner på
            Am       Em     A7                               
kan jeg se, at vi er i en fælde,
                                      A           
der vil lukke sig over de små.
            G             D7               G                   
Men så lukker jeg trodsigt mit øje
          C                 Am            D7                     
og så glemmer jeg sandhedens rod
           G                               C
for det flag, vi nu firer op ad stangen
        G                  D7          G
er jo blåt som mit brusende blod.

Jeg har set, at folk der vakler
ryger ned i skidt og grus,
men så griner jeg lidt af de stakler
for jeg føler befriende sus.
Og jeg elsker de blå-gule farver
og det er jo så let at forstå
at det kun er de svage, den forarger - 
åh - min fane så knitrende blå.

Jeg har anet racers striden
men så vender jeg mig om.
For det ligger jo lissom til tiden,
og så var det jo også DEM, der kom.
De er kommet som blafrende storme
skønt det altid var dansken, der led,
og det flag, jeg så borgerhænder forme
skal ej arbejderbisser pille ned.

Det er sliddets slægters fane
unionen vid og bred.
Den vil vejlede os og formane,
den skal  sikre den sikredes fred,
fordi forrest i fredelig færden
kan jeg høre en stormklokkes klemt.
Den er fanen, der skider på verden
I dens folder er fremtiden glemt.
Multinationale
T: Z. K. Larsen 
M: Internationale

       G                             C                   
Rejs jer, fordømte, I skal jordes
      Am         D7            G                       
Og sulte skal hver slave her
     G                                 C
Af skam I skal nu gennembores
              D7                 G
For jeres undergang er nær
               D         A               D                       
Bryd kun fortids møre mur i stykker
           A                 D                 
Det vil ikke hjælpe stort
A7 D        Hm      G Em                                
for skønt I føler at I rykker
               D      A7      D
Begraver vi jer snart i lort
                  G                 C                         
Kæmp kun løs, spil kun gale
               D                  G                
Værn kun om jer ringe høst
      G      D    A7 D                 
Thi multinationale
      G           A7      D                     
slår bro som vi har lyst
                 G                 C                         
Kæmp kun løs, spil kun gale
                D                  G                
Værn kun om jer ringe høst
      E7             Am
Thi multinationale
       G          D7      G                     
slår bro som vi har lyst
Revolutionens røst
Norsk sang fra 1926
T: Rudolf Nielsen 
M: Torill Brekke

Am                                        
Giv mig de rene og ranke 
                             Dm                     
de faste og stærke mænd
E                                                     
de som har tålmod og vilje
                              Am
og aldrig i livet går hen
                          A7Dm                     
og sælger min store tanke
       E                               Am              
men kæmper til døden for den

Giv mig de kolde og kloge
som kender min virkelighed
Bedre end mange som siger de tror
behøver jeg nogen som ved
At intet er mere som skrift på sand
end løfter om kærlighed

Giv mig de bitre og stejle
som ikke har frygt i blik
Giv mig de gudløse stolte
som ikke har trang til mystik
men dristigt vil skabe en himmel her
efter sin egen skik

Giv mig de brændende hjerter
som aldrig gi’r tabt for tvivl
som aldrig kan kues af mismod
og trues af sorger til hvil
men møder hver sejr, hvert nederlag
med det samme usårlige smil

Ja giv mig de bedste iblandt jer
og jeg skal give jer alt
Ingen kan vide før sejren er min
hvor meget det egentlig gjaldt
Kan hænde det gælder at redde vor jord
De bedste blandt jer er kaldt
Hope Computer
1974
T: Lars Madsen (Søren Sidevind) 
M: NJA

Am                                      E7                Am              
Hope Computer Center, det er en virksomhed
G C                                   G7              C                          
et amerikansk eksempel på foretagsomhed
E7    Am       E7            Am                 E7   
Med kapital i ryggen og egnsudviklingslån
Am                           C      E7       Am                         
Started’ filialen i den jyske by Hadsund

Den ufaglærte arbejder, han måtte skoles om
fra fagforeningskasserne de mange penge kom
For denne investering man kræved’ garanti
og direktøren nikkede og loved’ harmoni

Men kapitalen ønsker ingen organisation
den elsker slaveløn og øget produktion
når du er blevet skolet er du for dyr for dem
her er din fyreseddel, se så at skrubbe hjem

Så prøved’ fagforeningen at gå ad lovens vej
men ønsket om forhandling besvaredes med nej
Og uge efter uge blev fler’ og fler’ sagt op
er det så sært at vor tålmodighed til sidst slap op

Så brød de vor blokade med skruebrækkeri
og kaldte vor aktion for fagforeningstyranni
De brændte alle broer med deres anarki
sig ikke det var os, nej, det var dem der ville krig

Fra Skagen og til Ålborg, fra Vrå til Frederikshavn
Kom vi til Hadsund i solidaritetens navn
Hvis ikke vi står sammen og knuser deres magt
bli’r vi måske de næste, kammerater, vær på vagt

Så fik hver direktør et chok, fabrikken blev besat
300 mænd og kvinder på vagt for deres ret
En nat med regn og kulde, så kunne vi gå hjem
enhver af os var sikre på at have slået dem

Nu sidder der en dommer i Ålborg højt på stand
han dømmer som de kræver, han er kapitalens mand
Med krav om erstatning, fængselsstraf og bod
skal vore kammerater nu trædes under fod

Så bank i bordet dommer, og døm kun hvem du vil
men vid, at hvis du dømmer en, så kommer flere til
Vi fører kampen videre med større enighed
din dom kan aldrig knække vor solidaritet
Joe Hill 
Joe Hill var fagforeningsorganisator i USA. Han blev henrettet på en falsk mordanklage.
T: Alfred Hayes
M: Earl Robinson 
O: Svend Møller Kristensen

      C                      Em                            
Jeg drømt’ i nat jeg så Joe Hill
     F                   C               
og jeg sa’ jamen Joe
     Am                   Em                                    
Du har vær’t død i mange år
       D7                  G                        
Mig død åh nej sa’ Joe
       G7                  C 
Mig død åh nej sa’ Joe

Men kobbertrusten, sa’ jeg så
i saltsøstaden, Joe
De fik dig jo hængt op på mord
:/: Jeg lever dog, sa’ Joe :/:

Men trustens mænd, de skød dig Joe
En kugle eller to
kan ikke slå en mand ihjel
:/: Jeg er ikke død sa’ Joe :/:

Han stod med smil der ved min seng
så stor og stærk som nog’n:
De glemte at jeg lever i 
:/: hver organisation :/:

Joe Hill er ikke død, sa’ Joe
for husk at hver et sted
hvor folket kæmper for sin ret
:/: dér kæmper han jo med :/:

På hver fabrik og arbejdsplads
hvor retten står på spil
i hver en strejke, hver en kamp
:/: der møder du Joe Hill :/:

Jeg drømt’ i nat jeg så Joe Hill
og jeg sa’ jamen Joe
Du har vær’t død i mange år
:/: Mig død åh nej sa’ Joe :/:
Brødre, se den røde fane
Amerikansk borgerkrigsmelodi fra 1860’erne. Tekst fra 1970’erne.
T: Søren Sidevind 
M: Traditionel amerikansk

                                              
Brødre, se den røde fane
                                 
mane os til kamp
                                                  
saml jer om vor friheds banner
                                     
frygt ej støvlers tramp
                                                       
Hold kun stand når fjenden truer
                                       
ser I morg’nens rød
                                                        
:/: Fremad kæmp du unge garde
                                      
frihed eller død :/:

Og er end de første faldet
andre er parat
frem af vores dødes blod
der gror den nye stat
Græd ej over kampens ofre
se på folkets nød
:/: Fremad kæmp du unge garde
frihed eller død :/:

Pinsel, terror, nød og længsel
slår os ikke ned
Død for bøddel og forrædder
kampen gælder fred
Fremad, fra vor smertes aske
blusser flammens glød
:/: Fremad kæmp du unge garde
frihed eller død :/:

Vi skal skabe velstand, broder
for den armes hjem
og fra miner og granater
vokser kornet
Over vore heltes grave
klinger plovens stål
:/: Op til kamp for socialisme
det er kampens mål :/:
Sorte Sambo

T&M: Bjarne Jes Hansen

                                                               
Husker du Lille Sorte Sambo - oho
                                                                       
med den grønne paraply - de fine snabelsko
                                                                             
den store røde mund og det hvide glimt i øjet
                                                               
og tigrene der kom og huggede tøjet
                                                                   
:/: Lille Sorte Sambo, han er blevet stor 
                                                                  
Lille Sorte Sambo, han er blevet stor :/:

Sambo er rejst til den nærmeste by
hans fine snabelsko er ikke længere ny
Sambo arbejder i en mine der
i guldminen er der ikke rart at være
:/: Lille Sorte Sambo, han er blevet stor 
Lille Sorte Sambo, han er blevet stor :/:

I minen knokler Sambo for næsten ingen løn
hans kone går derhjemme og passer deres søn
Sambo kommer hjem hvert halve år
de kan ikke blive mætte af den løn han får
:/: Lille Sorte Sambo, han er blevet stor 
Lille Sorte Sambo, han er blevet stor :/:

Sambo han lever i Sydafrika
bor i en barak langt derhjemmefra
det er hans eget land, men de hvide regerer
i Sambos eget land er der ikke plads negre.
:/: Lille Sorte Sambo, han er blevet stor 
Lille Sorte Sambo, han er blevet stor :/:

Sambo må ikke køre i bus med de hvide
Sambo må ikke drikke kaffe med de hvide
Sambo må ikke sidde ved siden af de hvide
Sambo han er ved at blive træt af de hvide
:/: Lille Sorte Sambo, han er blevet stor 
Lille Sorte Sambo, han er blevet stor :/:

Om natten er der stille i de mørke barakker
men Sambo sidder tit hele natten og snakker
Sambo taler meget om de hvides tyranni
Sambo taler om at det snart skal være forbi
:/: Lille Sorte Sambo, han er blevet stor 
Lille Sorte Sambo, han er blevet stor :/:
Hov! der var en der faldt ned
Sunget af Ram & Sjang til Påske marchen i Århus 1983.
T&M: Gudmund Auring

                                                        
Hov! har I set hvad der flyver der
                                                         
To hospitaler og en flæskesvær,
                                                    
skoler og vand og 50 tons ris
                                                     
Det er alligevel en hamper pris
                                                    
Det har man så lavet om til stål,
                                                   
så det kan angribe fjerne mål
                                                          
Se, hvor den flyver, den er da fed
                                                 
Hov! der var en der faldt ned

Hvem mon har sendt den mod himlens blå,
så vi har noget flot at kigge på,
mens nogle sulter og mangler vand?
Ja, det går altså over min forstand.
Hem har betalt den og hvem har solgt?
Hvem mon har sultet mens det stål blev koldt?
Se, hvor de flyver så rask afsted.
Der kommer fler’, det bli’r ved og ved.
Hov! Der var en der faldt ned.

Ja! I kan tro at en lille jet
Så’n med en enkelt atomraket,
kan sende bud både til nær og til fjern
- helt til Sovjet - og måske til Skjern.
Når de så rammer de helt rigtige mål,
så bliver vor jord til et kæmpebål
og det kan brænde i evighed
så bliver der endelig, endelig fred
Hov! Der var en der faldt ned.
Den sidste petroløse
En petroløse var en kvinde, som under forsvaret af Pariserkommunen løb frem foran barrikaderne og satte ild med petroleum. Undertiden med det resultat, at hun blev en levende fakkel, andre gange blev hun (som her) taget til fange.
T: Saxo Wiegell, 1871 
M: Leif Varmark

A                                                               D                   
Striden var endt i Paris, og kommunen var fældet og død
A                                                                       E     
dræbt i den frejdige kamp for selvstændighed, frihed og brød
A                                                                      D         
Kvinder og børn havde stridt med fortvivlelsens jernhårde mod
D               E                                                           
Jorden var dækket med døde og læsket med 
                   A
strømme af blod
                                                                             
Dog var tyrannernes hær ej mæt af de grusomme drab
endnu den gløded af hævn over tusind alvorlige tab
Og de soldater, som fejgt vare vegne for Prøjsernes sværd
anså koldblodige mord for glimrende, ridderlig færd

Hist står en kvinde med reb om den kraftige, sværtede arm
vildt bølger håret sig ned af den blottede bankende barm
og uden skælven og frygt ser hun ind i revovlerens gab
Livet er ikkun et åg, og at miste det, slet intet tab!

Nu petroløsen skal dø, hun er greben med fakkel i hånd
tusinde flammer har talt om den sorte uvidenheds ånd
som har forledet dertil; men de omtalte slet ikke, at
fjenden jo selv har skabt denne mørke, vankundigheds nat

Svindlere præster og hof havde udsunget, pint og forført
hele den trællende hob, som blev hånet, men aldrig bønhørt
Var det da sælsomt, at nu just en lidenskabslue brød ud
og i forløsningens stund kasted vrag på bestående bud? 

Ha! Nu befales der: “Fyr!”, og hun nedsegner blodig og bleg;
ikkun et eneste suk fra det martrede hjerte opsteg
mens den ufølsomme flok jubler højt, bliver liget bortslæbt;
bødlerne smiler, thi nu er Socialismen jo dræbt

Men af den blodige jord stiger hyllet i tåge en ånd
som mod den dalende sol peger varslende hen mod sin hånd
råbende: “Tror I, at i nu har sænket Ideen i grav ?
Ret som den nyfødte sol vil den opstå af tidernes hav!”
Aftenrøde
T&M: Bent Jacobsen

                                                                        
Fascisten, han sidder med glasset i sin hånd
                                            
En tåre er på hans kind
                                                                             
Han mindes med længsel Victorias kyske bånd
                                                  
Og dage med patos og frygt
                                                                           
Han ryster på hånden, men er fast i sin sjæl
                                                                          
Den vestlige sol går nu ned
                                                                         
Nationen går under, for folk de drukner helt
                                                       
I socialhjælp og blødsødenhed
                                                                               
Men tider skal komme hvor mænd igen bliv’r 
                    
mænd
                                                       
Og kvinder kan passe deres kram
                                                                             
Og orden skal herske, og verdens rige mænd
                                                              
Skal atter danne norm i vort land

Men før dagen kommer hvor alt bli’r godt igen
Må vi ha’ os en udrensning mer’
For lesbiske kvinder og homofile mænd
Det er vores lavrace her
Deres tanker er ækle og de lusker omkring
Og nedbryder al mandsmoral
Så alle må væk, om det bli’r min egen søn
Ja, så må han ofres for sagen
For tider skal komme hvor mænd igen bliv’r mænd
Og kvinder kan passe deres kram
Og orden skal herske, og verdens rige mænd
Skal atter danne norm i vort land

Og vores parole skal lyde overalt
HUG EN HÆL OG KLIP EN TÅ
Og den som ikke vil leve helt normalt
Skal i ovnen og helt smeltes om
Men flere må udrenses før vi til sidst
Står uden forpestede sind
Og så kan vi ånde en luft så ren og fin
Uden rødstrømper og socialister
Og tider vil komme hvor mænd igen bliv’r mænd
Og kvinder kan passe deres kram
Og orden skal herske, og verdens rige mænd
Skal atter danne norm i vort land

Ja tider skal komme hvor mænd igen bliv’r mænd
Og kvinder kan passe deres kram
Og orden skal herske, og verdens rige mænd
Skal atter danne norm i vort land

AMEN
Hvordan kan du vide ?
T&M: Bent Jacobsen

                                             
Hvordan kan du vide at du ikke er bøsse
                                               
Hvis du aldrig har turdet
                                               
Holde en mand i hånden?
                                                                       
Hvordan kan du vide at du ikke er bøsse
                                              
Hvis du aldrig har prøvet 
                                                  
At kysse ham på munden?
                                                                     
Hvordan kan du vide at du ikke er bøsse
                                        
Hvis du aldrig har prøvet 
                                              
At kærtegne hans krop?
                                                                   
Tag ham i hånden og gi’ ham et knus
                                                                             
Læg din arm om hans krop og giv ham et kys
                                                                                      
En mands mund er smuk og varm som en kvindes
                                                                               
En mands krop er smuk og varm som en kvindes
                                               
Forstår du ikke det?
                                            
Forstår du da ingenting?

Hvordan kan du vide at du ikke er bøsse
Hvis du aldrig har turdet
Holde en mand i hånden?
Kærlighedens hænder spørger ikke om køn
Kærlighedens munde spørger ikke om køn
Kærlighedens kroppe spørger ikke om køn
Forstår du ikke det?
Forstår du da ingenting?
En mands hånd er smuk og varm som en kvindes
En mands mund er smuk og varm som en kvindes
En mands krop er smuk og varm som en kvindes
Forstår du ikke det?
Forstår du da ingenting?
Den arbejdsløses sang
Skrevet i 1933, lanceret i Helsingørrevyen
T: Rolf Breill 
M: Anker Hansen

          C                                    G                               
Mens sorg og glæde skifter, og livet går sin gang
                                                             C               
jeg synger denne vise, den arbejdsløses sang
      F                Fdim             Am     G7        A                            
det er min egen skæbne, som ligger gemt deri
      F                   C              G7             C                
for mig blev livet aldrig den glade melodi

De skønne barndomsminder jeg gemmer i mit sind
når aftenklokken ringed’, så kyssed’ mor min kind
der faldt så tit en tåre på puden i min seng
så loved’ jeg at blive en god og artig dreng

På livets skyggeside må jeg bestandig gå
jeg trænger lidt til solskin, men dagen er så grå
jeg fødtes til at vandre på livets landevej
og selv om jeg forsvinder, vil ingen savne mig

I regn og sne derude tålmodig må jeg gå
fra dør til dør og håbe, bestandig banke på
men engang vil det lykkes, så standser jeg min gang
og synger aldrig mere - den arbejdsløses sang
Junkerspiren kaster stolt med nakken

T: Jeppe Aakjær, 1902 
M: O. Lindblad (Liflig fløjter Velsklands nattergale) eller “Vintren Rasat”

D        E7     A                                                  
Junkerspiren kaster stolt med nakken
D          A7    G       E7     A                                  
når han peger på sit adelsskjold
D      E7         A                                                
Vi er børn ad dem, der brugte hakken
A D           (H7)   A  E   A                               
lige fra den første oldtidsold
D       A7      D                 A                        
Adel, fyrster steg på vore rygge
A7                                     D                    
og vi bar dem over ørkners sand;
D     A7   D      A              D                           
fredelig sad de i palmers skygge
G       E7      D        A7         D                              
når vi andre savned brød og vand

Adelsskjoldet er et tvivlsomt mærke
hvisker om, hvor højt en mand kan nå
når hans rovinstinkter blot er stærke
og han selv tilpas er snu og rå
Hakken, ak, gør ingen mand til greve
skænker knap en hytte trang og lav
gi’r os feberkost, imens vi leve
og, når vi er død, en fattiggrav

Vi blev født, hvor lyset langsomt piner
sig igennem baggårdssmøgers grå
der, hvor kolde, stønnende maskiner
hugger tidens streng i stumper små
Intet håb og ingen himmelstige
stræbte op til lysets klare blå
- Hvem har givet lyset til de rige
for at svøbe mørket om de små ?

Disse lange, lysforladte gader
overskygged’ vore barndomsår
Disse kolde huses rude-rader
blinked aldrig med et strejf af vår
Men vor arm blev stærk, vor hånd blev hærdet
ved at gribe om maskinens stål
og vort øje spejder uforfærdet
mod et stort og gyldent fremtidsmål

Ja, som Samsom i sin unge styrke
bar Filisterporten bjærghøjt op,
stiger vi en dag fra gydens mærke
over grav og grøft til lysets top.
Med det gamle samfunds port på ryggen
lejrer vi os i en verden ny
og mens tågen letter, smiler lykken
fra det nye samfunds morgengry.
Brødre, hvad gavner os bønner
Fra “Rvolutionær Sangbog” De første vers rimer meget godt.
T: ? 
M: Russisk Folkemelodi (Brødre, lad våbnene lyne)

A                   D            A                     
Brødre, hvad gavner os bønner
               Hm E       A                      
ingen på dem giver agt!
     D                        A                    
:/: Derfor, I arbejdersønner
Hm           E E7         A                            
retten skal tages med magt! :/:

Kapitalistiske fængsler
har de parate til os!
:/:Vold, justitsmord og trængsler
ægger og styrker vor trods.:/:

Brødre af alle nationer
på barrikaden står klar
:/: Arbejderbatallioner
samlet til kampen går frem :/:

Længe har de os bedraget
ført os mod afgrundens rand
:/: snart vil dog arbejderklassen
skylle forbryderne bort :/:

Arbejder, følg os i kampen
opgørets dag rykker nær!
:/: Vi, revolutionens soldater
ved, vi vil sejre en dag! :/:
Enhver, som har trådt sine børnesko
Skrevet 1872
T: U. P. Overby
M: ?

    C                   F              C      F                
Enhver, som har trådt sine børnesko
G7   C          G7           C                                
med barkede næver på skaft
                    F              C     F                 
med fribårne tanker og egen tro
G7  C         G7      C                                     
han ejer en sælsom kraft;
      D7                          G                               
når arbejdet vinker ved morgengry
      D7                             G                                 
når friheden krænkes ved krudt og bly
     C                              
så er han på gaden
     F                              
og midt i balladen
      C                                  G                 
ved hånden med råd og til dåd
     C                              
så er han på gaden
     F                              
og midt i balladen
       C                 G7            G                 
ved hånden med råd og til dåd

Det barn, som blev svøbt i en pjaltet klud
og ammet ved ulykkens barm
han hånes og hades og grines ud
men får dog en kraftig arm;
når sulten og kulden ham hærdet har,
så vokser han op til en proletar
:/: at han skulle være
jert samfund til ære -
det kan I ej vente af ham :/:

I kuede tidlig en kraftig ånd,
og I ville knuse hans mod
så ofte han gav eder broderhånd
forgifted I hans blod
I har forurettet ham for en stund
og klippet ham som en puddelhund -
:/: nu håndhæves retten
han møder på pletten
i strålende solskinshumør :/:

Forandret lyder signalernes klang
nu kommer de mange og små
og marchen går fremad til arbejdersang
det kunne I stole på
Vi har en høne at plukke i mente
der er både renter og renters rente
:/: til jer, når på gaden
og på barrikaden
vort regnskab vi opgøre skal :/:
Kampsang for RUC
T: ? 
M: Tom Lundén (I kan ikke slå os ihjel)

            C                                        
I ka’ begrænse vores adgang
      Em                                  
sortere efter klasser
         Am                                   
I kan lave stoppeprøver
    G                                 
så tallene passer
      F                               
og styrelsesloven
          C                                   
ka’ få nye paragraffer
        Dm                                  
Men ved I stadig ikke
               G                           
det er jer selv I straffer
         C                                  
I kan ikke stoppe kritikken
          Em                                      
I kan ikke stoppe vor kamp
          Am                               
I kan ikke slå os ihjel
              G                          
Vi er en del af jer selv

I kan styre os fra oven
gennem eksterne rektorater
lave nye studieplaner
gi’ magten til byrokrater
I kan skærpe eksamensræset
lægge projektarbejdet øde
Er det os eller er det jer selv
I er bange for at møde
I kan ikke stoppe kritikken
I kan ikke stoppe vor kamp
I kan ikke slå os ihjel
Vi er en del af jer selv

I kan lave registrering
af studier og studenter
I kan true med at lukke 
et uddannelsescenter
I kan smide os ud derfra
med politisk støvletrampen
I kan knægte den enkelte
men ikke klassekampen
I kan ikke stoppe kritikken
I kan ikke stoppe vor kamp
I kan ikke slå os ihjel
Vi er en del af jer selv

I kan påta’ jer masken
som forlanges af kapitalen
mens illusionen om lighed
bli’r efterladt på valen
I kan styrke jer’s statskommando
med udvalg og direktorater
Men det som vi mangler
har vi kæmpende kammerater!
I kan ikke stoppe kritikken
I kan ikke stoppe vor kamp
I kan ikke slå os ihjel
Vi er en del af jer selv
På et hospital
T: ? 
M: ?(I en kælder sort som kul)


På et hospital som var

proppet med patienter

var en kø så lang så lang

de går rundt og venter

sygeplejersken får stress

lægerne er utilfreds

patienterne er snasked’

de bli’r aldrig vasked’

Man har skåret ned igen
fyret er en masse
torsdag røg min bedste ven
monstro det kan passe
hvorfor blev hun arbejdsløs
hun var s’gu en dygtig tøs
nu skal hun jo gå og glo
mens jeg sidder her for to

Det er dyrt med militær
de skal ikke spare
købe tanks og fly især
det kan staten klare
men lidt mad til syge folk
mærker staks en sparedolk
spiller ingen rolle
budgetterne skal holde

Hjertestop og nyresvigt
coronarthrombose
manden han er ganske blå
udtalt cyanose
han får ingen medicin
han er faktisk helt til grin
og når han kreperer
bli’r der plads til flere

Folketinget det har sagt
at det er nødvendigt
men vi andre vi kan se 
at det bli’r elendigt
vi er ikke blevet spurgt
det er bare blevet gjort
nu vil vi ikke mere
vi må protestere
Auf, auf zum kampf
Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht var to af spartakisternes ledende skikkelser under den tyske revolution 1919.
T: ?(mundtligt overleveret) 
M: Trad. tysk

C                  F                                        
Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
        A                D      G C                       
Zum Kampf sind wir geboren.
C                  F                                        
Auf, auf zum Kampf, zum Kampf!
        A                D  G7 C                      
Zum Kampf sind wir bereit!
        F       C    F         G7 F   H                        
Dem Karl Liebknecht haben wir’s
  C        F                  
 geschworen,
 A   D      G7             C           C7       F                                 
der Rosa Luxemburg reichen wir die hand!
C       F       C    F         G7 F   H                        
Dem Karl Liebknecht haben wir’s
  C        F                  
 geschworen,
 A   D      G7             C           C7       F                                 
der Rosa Luxemburg reichen wir die hand!

Wir fürchten nicht, ja nicht
den Donner der Kanonen
Wir fürchten nicht, ja nicht
die Noskepolizei.
:/: Den Karl Libknecht haben wir verloren
die Rosa Luxembugr fiel durch Mörderhand:/:

Es steht ein Mann. ein Mann
so fest wie eine Eiche
 Er hat gewib, gewib
schon manchen Sturm erlebt
:/: Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche
wie es so vielen unsrer Brüder ging :/:
Tro
Fra LP’en “Hører du nogen kalde” 1979
T: Carl Scharnberg 
M: Jens P. Lassen

    D          A      D                             
Vi lærte af ukendte venner
                      G             D      A           
der aldrig har skånet sig selv
    D       A               D                                     
at vi, der kom fra de underste lag,
                     G      D                    
bestandig må leve i gæld
     A                       D                    
til dem, der altid har prøvet
    G                       D                
at tage de tungeste tag
     A                    A                
og lærte os det, vi lærte
    G             A             D                  
at alt kan forandres en dag

Vi lærte op igennem tiden,
det hviskende stemmer har bragt,
beretninger gav os en viden,
vi lærte at være på vagt,
vi lærte af gamles erfaring,
af drømmeres nederlag
Vi lærte, hvad vi skal gøre
hvis alt skal forandres en dag

Vi så de forslidte hænder
og rygge, der aldrig fik fred
vi så de legende unger
hvis fremtid man trampede ned
vi så de usikre øjne
og angsten for hverdagens jag
vi ved, at det skal forandres
af os i de underste lag

Vi ved, vi bestandig må øge
vor viden, vor styrke og tro
vi ved, at af det, vi erfarer
kan ukendte kræfter gro
jeg tror på de ubrugte kræfter
der gemmer sig i os selv
jeg véd, de kan skabe forandring
og betale lidt af vor gæld
Søsterlil
T&M: Eva Langkow

                                            
Søsterlil, når du længes
                                  
og kalder på en ven
                                                   
så prøv dig at tænke at verden
                                            
var ganske uden mænd
                                    
Søsterlil, hva’ så ?
                                    
Bli’r du aldrig lyk’lig
                                                 
Kan du ikke leve uden et spejl ?

Søsterlil, du vil græde
når han har vendt sig bort
og du vil tigge og angre
når livet bliver for hårdt
Søsterlil, hvorfor ?
Bli’r du aldrig lyk’lig
Kan du ikke leve uden et spejl ?

Søsterlil, hvorfor kæmpe
alene mod dig selv
når vi er mange omkring dig
fra samme kildevæld -
Søsterlil, hva’ nu ?
Tror du det bli’r bedre
når vi lærer at leve uden et spejl ?
Derfor si’r vi nej
Kan også synges på “Lilli Marleen”
T: ? 
M: ?

C                  G                    
Storfinansen kræver 
G7                   C                  
endnu mer geschæft
                     G                              
Pamperne, de bæver
G7                       C              
står ret og holder kæft
                                    G            
Det halve Europas nye stat
      G7                       C                  
gør kapitalen mer’ privat
       C                 F              
Der er en anden vej
      C         G7    C                
og derfor si’r vi nej

Mens de valgte stoler
blindt og følger trop
vokser monopoler
som kræft i folkets krop
Det halve Europas fælles takt
gi’r kun de stærke mere magt
Der er en anden vej
og derfor si’r vi nej

I det fælles marked
trædes men’sker ned
Arbejdskraft bli’r sparket
omkring fra sted til sted
Det halve Europa er et skridt
som gi’r de rige mer’ profit
Der er en anden vej
og derfor si’r vi nej

Løgn og falske løfter
trækker deres spor
graver nye grøfter
imellem bror og bror
Det halve Europas folkeslag
tar’ magten selv en skønne dag
Og vælger selv sin vej
og derfor si’r vi nej!
Bliv revolutionær
Skrevet til DKU’s 31. kongres, 1975
T&M: Hans H. Færk

Am                            C               Am                     
Uddannelsessøgende, lærling, student
      F            G                C      E           
din støtte og løn, som de gav
Am                       C                       Am                    
er foragt for det, du virk’lig har fortjent
     F          G      Am                           
en løn til at leve af
           F             G             
Ta’ parti kammerat
               C                Am               
kæmp bevidst, vær parat
   F                G                  C       E        
i kampen for ungdommens krav
      F                  G               
for fred og socialisme
        C                Am            
mod NATO militær
       F          G             Am                
slut op, bliv revolutionær

Kvinde, frigør dig i aktiv kamp
for hverdagens jobberi
du er led i vor fælles kamp
mod samfundets tyranni
Ta’ parti kammerat
kæmp bevidst, vær parat
i kampen for ungdommens krav
for fred og socialisme
mod NATO militær
slut op, bliv revolutionær

Krig og fascisme i verden i dag
kræver blod og folkemord
ungdom slut op bag frihedens flag
lad os kæmpe for fred på vor jord
Ta’ parti kammerat
kæmp bevidst, vær parat
i kampen for ungdommens krav
for fred og socialisme
mod NATO militær
slut op, bliv revolutionær

I samfundet høstes magt og profit
til rigmand og kapitalist
kæmp arbejderungdom, gør samfundet frit
lad hamren og seglen slå gnist
Ta’ parti kammerat
kæmp bevidst, vær parat
i kampen for ungdommens krav
for fred og socialisme
mod NATO militær
slut op, bliv revolutionær
Angola-sangen
Befrielseskampen i Angola gev dødsstødet til den portugisiske kolonialisme. Med “nellike-revolutionen” 25/4-74 i Portugal banedes vejen for Angolas selvstændighed i 1975. I denne Søren Sidevind-sang prises Cubas støtte til Angolas kamp. Teksten findes også i andre versioner
T&M: Søren Sidevind

C                                                                        
Nede i Luanda går de rundt og har det rart
G7       C                                    
Åh, Angola ... Angola
                                                                 
Mens de går og ryger på Havanna-cigar
G7       C                                   
Åh, Angola ... Angola
F                                  
Cuba si, Havanna
C                                      
Cuba si, Havanna
G           C                          
Cuba si, Yankee no!
F                                  
Cuba si, Havanna
C                                      
Cuba si, Havanna
G                        C                          
Cuba si, Yankee no!

USA’s soldater tog hjem, hvorfra de kom
Åh, Angola ... Angola
De ku’ ikke tåle Cubas solbærrom
Åh, Angola ... Angola
:/: Cuba si, Havanna
Cuba si, Havanna
Cuba si, Yankee no! :/:

Mobutos lejetropper de fik ordentlig bank
Åh, Angola ... Angola
af en cubaner i en russisk tank
Åh, Angola ... Angola
:/: Cuba si, Havanna
Cuba si, Havanna
Cuba si, Yankee no! :/:

Unitas kujoner med kinesisk gevær
Åh, Angola ... Angola
For dem blev der s’gu hurtigt for meget besvær
Åh, Angola ... Angola
:/: Cuba si, Havanna
Cuba si, Havanna
Cuba si, Yankee no! :/:

De skæggede mænd - hvor blev de af
Åh, Angola ... Angola
De tog med toget - til Rhodesia
Åh, Angola ... Angola
:/: Cuba si, Havanna
Cuba si, Havanna
Cuba si, Yankee no! :/:
Dette er ganske enkelt
Fra LP’en “Hører du nogen kalde” fra 1979 af gruppen Toktogul, som satte musik til en række af Carl Scharnberg digte.
T: Carl Scharnberg 
M: Jens P. Lassen

D                                      
Dette er ganske enkelt
G                           Hm        
dette er noget vi ved
G                       D             
arbejdsløshed er ikke 
A7                                     
nogen tilfældighed
G                       Hm               
Arbejdsløshed er ikke 
G                          Hm                 
skabt af en ukendt gud
G                       D                 
Støvler har også herrer
A7                                        
De kan sparke os ud

De har ejendomsretten
Arbejdet udfører vi
Underskuddet er vores
Overskud deler de
De kan herske og knuse
Herrer har stor appetit
De kan planlægge kriser
Krisers mål er profit

De fører krig mod alle
I krige går nogen ned
Den, der knuses, er offer
for planlagt planløshed
Krise vil følge krise
Dette er del af en krig
Gribbe kredser omkring os
Gribbe lever af lig
Hørt på formidlingen
Teksten er fra 1978. Dengang var der registreret 150.000 arbejdsløse.
T: Lars Madsen 
M: Søren Sidevind
                          
        C                             F                 C              
Hver torsdag så mødes vi her klokken ni
                                           G7                            
Man får stemplet bogen, og så har man fri
C                                F                      C          
Selv om det ikke er så meget, det kan gi’
                                              G7 C                 
Er vi nogen, der sætter pris på krisen
                         G7              Am               Em                    
Så tag den med ro - der går lang tid, min ven
F                 C               Dm        G7                  
Før du skal ud i produktionen igen
      C                                       F                   C        
Så skide være med - om du må gå fra hus og hjem
                                             G7  C                       
Du har ferie nu og den varer længe

Der var s’gu så meget, man aldrig ku’ nå
Dagene var korte og glæderne små
Nu er det svært at få tiden til at gå
Man har fri hele døgnet under krisen
Så tag den med ro - der går lang tid, min ven
Før du skal ud i produktionen igen
Så skide være med - om du må gå fra hus og hjem
Du har ferie nu og den varer længe

Der findes tusind ting, der kan få tiden til at gå
Snaps og øl kan bruges - men hvis du går i stå
Så har vi små tabletter, der igen gør himlen blå
Du får fred og ro i sjælen under krisen
Så tag den med ro - der går lang tid, min ven
Før du skal ud i produktionen igen
Så skide være med - om du må gå fra hus og hjem
Du har ferie nu og den varer længe

Og skulle det værste ske - at der blev arbejde igen
Lad være at hænge med hovedet - hør på de kloge mænd
De siger “Når denne krise standser vil nye følge den”
Sagkundskaben trøster under krisen
Så tag den med ro - der går lang tid, min ven
Før du skal ud i produktionen igen
Så skide være med - om du må gå fra hus og hjem
Du har ferie nu og den varer længe
Hymne
Skrevet til DKP’s 60 års jubilæum i 1979.
T: Carl Scharnberg 
M: Anders A. Rønne

Am           G                     
Dette blev sået
  Am               G               
i slag der blev tabt:
C           Em             
Vejen til livet
    C             Em                
er menneskeskabt!
C              Hm                 
Vejen blev åbnet
     Am         Em               
og banet for os,
Am          G                        
ryddet og brolagt
Em              Am               
af skabende trods

Vi fik en lære
på vej mod vort mål:
Intet kan tære
det hærdede stål!
Storme kan aldrig 
slå gløderne ned
Støb gennem varme
den skabende fred!
Sang om bevidsthed
Fra Demos-pladen “1. maj” fra 1971
T: Jesper Jensen 
M: Benny Holst

C                                            
Inderst inde ved vi godt
                   D7              
vores liv ku’ være
                    G7                               
temlig meget bedre end det er
                C            
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
ligger der en glæde
som vi bare bruger alt for lidt
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
vi ku’ elske meget
mere hvis vi bare ku’ få lov
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
det er skønt at lege
på plæne med et lille barn
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
gemmer vi en ømhed
som en blomst der vokser under sne
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
vi får lov at bruge
alt for lidt af det vi sammen kan
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
andre går og høster
frugterne af vores lange dag
vi ved det godt

Inderst inde ved vi godt
vi får ingen anden
verden hvis vi ikke tar den selv
vi ved det godt
Man far var en ven af den russiske tsar
Det var jo bare ærgerligt.
T: ? 
M: ?

       G                              C          G                        
Min far var en ven af den russiske tsar
       D7                   G              
min afdøde mor ligeså
            C                       G                        
Og den yndige Olga min elskede var
     D7                          G                
og himlen var dejlig og blå

En novembernat kom bolsjevikkerne, som
ville tage vort liv og vort gods
og vi flygted’ til fods, og vi sled os til blods
nedad Volga i pram uden lods

Og jed mindes så grant, da i Volga vi fandt
kære Olga blandt bølgerne blå
Og mit øje, som brandt, tro’de ej det var sandt
og jeg lod hende glide og gå

Og en box kaviar og en gul samovar
det er alt, hvad jeg har efter far
Det var’n gave fra den russiske tsar
fordi far var en tapper husar

Og på fine hoteller går jeg nu og spiller
på min ballalalalaika
og idag og i morgen jeg synger om sorgen
tra-lalala-lalala-la
Da vi kun er små kvinder
T: ? 
M: Hans Eisler (Enhedsfrontsang)

     Dm	             A7
Da vi kun er små kvinder
                                            Dm           
så har vi brug for tryghed og fred
           F            Gm                        
Vi har ikke mere brug for folk
      A7                     Dm                  
der kun vil lægge os ned
        Dm                                    
Kom med, søster hvid
        A7                       
Kom med, søster sort
         F                                  Gm              
Kom med, søster brun, rød og gul
                                     Dm
kom med i vor kvindebefrielse
            A7                   Dm            
du som også er kvinde selv

Og da vi er lidt bange
så må vi gå sammen og få mod
Vor styrke er, vi er mange
vor styrke er, vi bli’r fler’
Kom med, søster hvid
Kom med, søster sort
Kom med, søster brun, rød og gul
kom med i vor kvindebefrielse
du som også er kvinde selv

Og da vi selv er slaver
og kæmper for selv at bli’ fri
så må vi gå løs på samfundets fejl
og afskaffe alt slaveri
Kom med, søster hvid
Kom med, søster sort
Kom med, søster brun, rød og gul
kom med i vor kvindebefrielse
du som også er kvinde selv

Og da vi selv er kvinder
så skal vi ikke spejde efter hjælp
for kvindens befrielse kan først ske
når kvinden befrier sig selv
Kom med, søster hvid
Kom med, søster sort
Kom med, søster brun, rød og gul
kom med i vor kvindebefrielse
du som også er kvinde selv

Som mændene har huseret
så er vi ved at kvæles i lort
Vi må indrette jorden på menneskevis
som mændene aldrig fik gjort
Kom med, søster hvid
Kom med, søster sort
Kom med, søster brun, rød og gul
kom med i vor kvindebefrielse
du som også er kvinde selv

At vi kun er små kvinder
kan ikke mere tvinge os ned
Vi fortsætter kampen til alle er fri
og alle kan leve i fred
Kom med, søster hvid
Kom med, søster sort
Kom med, søster brun, rød og gul
kom med i vor kvindebefrielse
du som også er kvinde selv
Tyendesang
Skrevet til første nummer af “Tyendebladet”, 1907 Denne melodi er ikke den eneste der er skrevet til teksten.
T: Jeppe Åkjær 
M: Niels Clemmesen

       Em             Hm          Em                                   
Her kommer fra dybet den mørke armé
                    C             H              
og fordrer af verden et svar
         Em             H              Em                                 
skønt dagningens glimt i vor dryppende le
       Am Em H   Em                         
er al den fane, vi har
D G D                G                D      Hm                           
vi vover en kamp for vor nedtrådte ret
    Am D       G       G       D                                    
og løfter i vejret på skændselens bræt
       G Am         D7     G                   
den tusindårslænke, vi bar

Vi ejer på jorden knap trevl eller tråd
kun denne vor skorpede hånd
til menneskekår fik vi kummerligt råd
i ørkner vandred vor ånd
Du herre, som højt gennem samfundet red
hen over de rygge, du trykkede ned
nu smyger vi af dine bånd!

Vi harved din ager, vi skar dine neg
vi strigled din blommede hest
vi lytted bag stalden til rotternes leg
når selv du gik pyntet til fest
Du drømte på bolstre, vi slumred på halm
hvor dyret er nabo, og luften er kvalm
og svindsoten kommer som gæst

Vel er vi en kuet og slidende hob
kun trælle i velstandens gård
i samfundets aske en nedtrykket Job
der skraber sin byld med et skår
snart svinge for ruden dog opgørets lyn 
se op, kammerater, det lysner i sky’n
befrielsens malmklokke slår!

Vi råber det ind gennem luge og lo
hvor dundrende plejlene går
Kom frem af jert stinkende staldkammer-bo
se ud fra de hældende vrå’r!
For fronten reveljen nu løfter sin klang
lad mismodet synke, nyn med på vor sang
jer dagning på ruderne står

Ja, slip hvad der trykker på skulder og sind
og sving imod lyset din hat!
Endnu har du ungdommens rødme på kind
og rester af letsindets skat
Da pløjer vi muntre vort bølgende land
når først vi har friet vor kuede stand
fra tusindårs-trældommens nat
Fabrik og ager, er de mon fjender
Skrevet i 1938
T: Kai Hoffmann 
M: Carl Nielsen (Det danske sprog er en ung blond pige)

    F                                                
Fabrik og ager, er de mon fjender
     C                  F           C                  
og ikke led i den samme ring
      F        Dm          Am      F                          
Det er dog arbejdets folk, vi finder
      C         F               G7         C                    
ved væven, ploven og rundt omkring
      F           C7        Dm            C                      
ved høvl og spade, i kældre, grøfter
        F             Gm           Am  Dm C                                
hvor Danmark bygges fra grunden op
        Bb                                             F                  
hvor landet værnes med med hegn og høfder:
      Gm      F             C7    F                               
den samme arbejdets kernetrop

En sliddets helt er den travle bonde:
en avler. Skaber er han, der står
og fodrer ovnenes glubske munde
Og knap er lønnen de begge får
i stråtækt hytte, i bykaserne
kom nøden ofte og banked på
Men samme tindrende livets stjerne
står over begge i nattens blå

Hold sammen alle, så skal vi vinde
hold sammen råber fabrik til mark
mod dem, der er vores fælles fjende
mod stormandsvælde og støvlespark
Hvem har vel retten til magten, riget
om ikke vi, der har lidt og stridt
der fra det dybe mod lyset higed
mod det: at leve og ånde frit!
Jeg vil spørge jer som lytter
Modstandssang fra Uruguay udsendt på pladen “Skrøbeligt daggry”, 1982
T&M: Daniel Viglietti 
O: Trille Dohn

           Am                                     
Jeg vil spørge jer som lytter
                                         
om I aldrig tænker på
C                                            
at jorden sku’ tilhøre alle
     G                    Am               
og ikke kun nogle få
                     G                               Am               
Flyt gårdens grænser, flyt markens skel
               G                            Am               
Jorden er vor - den er din og min
                   G                    C     G     Am                  
- Pedro, Maria, Juan og José

Jeg vil spørge dig som lytter
om du aldrig tænker på
at hvis dine hænder er dine
- er det, de skaber, så ikke dit
Flyt gårdens grænser, flyt markens skel
Jorden er vor - den er din og min
- Pedro, Maria, Juan og José

Hvis sangen her anfægter nogen,
og de får det rigtig skidt
kan det kun være dem, der endnu ejer alt
i det land, der er dit og mit
Flyt gårdens grænser, flyt markens skel
Jorden er vor - den er din og min
- Pedro, Maria, Juan og José

Jeg vil spørge jer som lytter
om I aldrig tænker på
at jorden sku’ tilhøre alle
og ikke kun nogle få
Flyt gårdens grænser, flyt markens skel
Jorden er vor - den er din og min
- Pedro, Maria, Juan og José
Slagsang for studentersamfundet
Trykt i “Under uvejret”, 1934
T: Otto Gelsted 
M: Bernhard Christensen

           A6                                              
Skal vi havne til sidst i en skumring
                         Am      Hm7                
hvor de rødeste katte er grå
        Hm        Hm7         E7                                
gå til grunde i altings forplumring
            Hm7    E7   E9   A6                           
som en åndelig ladegårdså?
                                                        
Å gå væk! Vi er træt af at tro på 
           A         A9            D6                      
den forsonlige udviklings mænd
                          Dm           A                      
for vi ved, at før fanden får sko på
A F# Hm7       E7         A  D  A                        
er de endt i det gamle igen

Vores åndsliv - ja er der fugls føde
Måske mimrer og mumler det lidt
Lad de døde begrave de døde
og ta’ kiste og vin på kredit
Men pas på! For det bryder i massen
det er jordskorpen kommen i skred
det er drønet af arbejderklassen
når den løfter sin verden i led

Det er her der skal danses og springes
og det gælder dit ja eller nej
Skal din tanke og vilje betvinges
må du vælge den levende vej
Lad dem bygge kasteller i luften
og slå lid til en afdød kultur
Skal der mures et hus for fornuften
må det rejses på arbejdets mur
Resistencia
Fra pladen “Skrøbeligt daggry”, 1982
T&M: Omar O’hrens - Promauca 
O: Trille Dohn

           D                    A                 
Stærke kvinde født af folket
                                   D                
du som våger, mens vi venter
                                             A                
:/: morgendagen og lyset der kommer
                         D                   
i det mørke vi bekæmper :/:
                               A
Resistencia skal du hedde,
                         D              
libertad til efternavn
                           A                 
:/: du er lyset i horisonten
                                    D        
for de forsvundne i dit land :/:

Indianerens mørke farve
er en del af din historie
:/: Ingen magt findes så mægtig
at den kan kue kampen, du kæmper :/:
Resistencia skal du hedde,
libertad til efternavn
:/: du er lyset i horisonten
for de forsvundne i dit land :/:

Du som står for vores enhed
og forandrer den til handling
:/: al din kærlighed og din styrke
bærer håbet om Chiles forvandling :/:
Resistencia skal du hedde,
libertad til efternavn
:/: du er lyset i horisonten
for de forsvundne i dit land :/:
Den Internationale Brigades sang
Skrevet som slagsang for den Internationale Brigade i 1937 og hurtigt oversat til alle sprog i brigaden.
T: C. Palacio 
M: Erich Weinert 
O: ?

         F        Bb                 F   Dm                 
Vi er her så langt fra fædrelandet
           Gm    C7                Am                      
og tog hadet med os i vor strid
              Bb             C7         Am Dm                      
dog vort hjem er nu blevet et andet
        Gm        G7               C7                        
vore hjerter tilhører nu Madrid
              Bb             C7         Am Dm                      
dog vort hjem er nu blevet et andet
        Gm        C7                F       
vore hjerter tilhører nu Madrid
               C7                              F                  
Spaniens brødre på hver en barrikade,
           Bb            C7             C7                     
brødre, bonde og proletar, beredt!
              Bb           C7        Am Dm                     
Fremad, internationale briga - de,
            Gm        G7       C7                     
løft vor fane for solidaritet
              Bb           C7        Am Dm                     
Fremad, internationale briga - de,
            Gm        C7       F                     
løft vor fane for solidaritet

Spaniens frihed er hele vor ære
Hjertet spænder internationalt
:/: Jag til djævlen de fremmedlegionærer
fej i havet den stolte general :/:
Han, der drømte så højt om sin parade
i Madrid, men den blev dog aldrig set
:/: Fremad, internationale brigade,
løft vor fane for solidaritet :/:

Med geværer, bomber og granater
skal vi sætte fascisterne i brand
:/: rense landet for banditter og pirater
spanske brødre, I ejer dette land :/:
Generalernes oprørsbrigade
vil vi uden nåde blive kvit
:/: Fremad, internationale brigade,
løft vor fane for solidaritet :/:
Bring Pionerer
Fra “Revolutionær Sangbog”
T: ? 
M: ?


Bring Pionerer Lys over Verden!

Se Proletarernes haabløse Færden!

Aldrig har Løn for Sliddet vi set!

Vis, Pionerer, til Kamp Jer beredt!

Vi, Pionerer, er altid beredt!

Rede til Kampen glade vi iler,
unge og stærke til Sejren vi smiler.
Længe har Rigmænd haanet og leet
Vi er til Opgørets Kampe beredt
Vi, Pionerer, er altid beredt!

Kom! Lad os synge. Manende Sange
ildner til Kamp mod det tunge, det trange;
Kamp mod de Kaar, hvori vi er stedt
Kom, Pionerer, til KAmpen beredt
Vi, Pionerer, er altid beredt!

Blodrøde Faner smælder for Vinden!
Arbejderbørn, se paa Flugt er nu Fjenden.
Se, vi har sejret, se, det er sket!
Vi, Pionerer, var altid beredt!
Vi, Pionerer, er altid beredt!
Unge Pionerers March
Fra Revolutionær sangbog
T: ? 
M: ?


Frem, Pionerer, under røde faner

vandrer syngende vi frem!

Kampråbet kalder,

luende det gjalder;

Kom, I børn fra Gadens Hjem!

Kom, vi vil samle Jer til Kamp mod dette 

Samfunds hårde Tyrrani;

Mangen en byrde vil med Jer vi lette,

- til for alle Lænker vi er fri

Frem, Pionerer! Frem til Kamp mod dette
som i Dag fortrykker os!
Stærk er vor fjende!
Vi kan sejren vinde!
Blot vi viser Mod og Trods!
Vi er de stærke, altid unge Kræfter,
ingenting staar os imod!
Vi er den Slægt, der stolt og stærk bekræfter:
Vi vil sejre gennem Kamp og Blod!

Frem, Pionerer! Sovjets røde faner
maner os med sin røde front!
Maalet det vinker,
Sovjetstjernen blinker
paa vor Fremtids Horisont!
Fremtidens Samfund, Proletarens Rige,
er det Maal, hvormod vi gaar!
- Og i vor Kamp skal aldrig vore vige,
før vi sejrende ved Maalet staar!
Komintern
Fra Revolutionær Sangbog
T: ? 
M: ?


Rejs Jer! I Bedrifter! Til Kamp, Proletarer!

Til Kampen, til Kampen, I væbnede Skarer:

Fold Fanerne ud, læg Geværerne an,

i Stormmarch gaa paa, hver en vaabenfør Mand.

Til Kamp, Proletarer, til Kamp for Jer Sag!

Hver en, som i Fængsel og Mørke må lide,
er med os, skønt ikke de gaar ved vor Side,
de maner til Kamp, de har tændt i hvert Land
en Oprørets Gnist, der en Dag bli’r til Brand!
Til Kamp, Proletarer, til Kamp for Jer Sag!

Paa Kominterns Kalden, slut op, Proletarer,
i staalstøbte Rækker, i vældige Skarer.
Lad Kampraabet drøne fra hver Horisont
bekræftet af knyttede Hænder, Rød Front!
Til Kamp, Proletarer, til Kamp for Jer Sag!

Og med Leninismen som Vaaben og Fane
vi for Kommunismen vil Vejene bane.
Til Kamp, Proletarer, til Revolution!
Parolen for Kampen: Sovjetunion!
Til Kamp for en Verdens-Sovjetunion!
Ungdomsmarch
Fra Revolutionær Sangbog
T: ? 
M: ?


Her kommer vi marcherende i sluttet Kampgeled

Revoltens røde Ungdom, mod al muggen Borgerfred.

Vi kommer ikke tvivlende om Vejen til vort Maal,

og Modgang kan ej standse os, for Viljerne er Staal!

Hej, vaagn op, I Bedsteborgere,

som elsker Fred og Ro!

Se, her kommer Landets Ungdom

med sin røde, friske Tro!

Vi har Viljen, vi har Kraften

til at kæmpe for vor Sag.

Vi er Dagningen, som varsler

Kommunismens Sejrsdag!

Og vel er ofte Vejen trang, og vel er Byrden tung,
Og Livet er ej Rosendans, omend vor Sjæl er ung,
men ingen Mur blev bygget, som ej brydes kan af os,
vi har Værktøj, vi har Vaaben, vi kan slide, vi kan slaas.
Hej, vaagn op, I Bedsteborgere,
som elsker Fred og Ro!
Se, her kommer Landets Ungdom
med sin røde, friske Tro!
Vi har Viljen, vi har Kraften
til at kæmpe for vor Sag.
Vi er Dagningen, som varsler
Kommunismens Sejrsdag!

Forhandlingernes Tid er slut ved Slaveherrens Bord,
her er ej Tid til Taler og til pæne, slebne Ord
her kommer Folkets Unge for at jage Slænget ud,
vor Sang gaar over Landet som Reveljens raske Bud:
Hej, vaagn op, I Bedsteborgere,
som elsker Fred og Ro!
Se, her kommer Landets Ungdom
med sin røde, friske Tro!
Vi har Viljen, vi har Kraften
til at kæmpe for vor Sag.
Vi er Dagningen, som varsler
Kommunismens Sejrsdag!
Vi er de første Rækker
Fra Revolutionær Sangbog
T: ? 
M: ?


Vi er de første rækker.

Vi er den nye tid.

Vi er den røde garde,

der drager ud i strid

Med arbejdssved på panden

og ramt af sult og savn og nød

:/: Vi knytter vore næver

til borgerskabets død :/:

Stærkt står vor nye ungdom
til klassekampen klar.
Forbi er hver forhandling, 
som aldrig hjulpet har!
Et nyt og bedre samfund
er målet for vor unge strid!
:/: Med Luxemburg og Liebknecht
vi er den nye tid :/:

- Rød front for Sovjet-Rusland
det mål hvormod vi går
Rød front for Lenins lære
som dér fuldbyrdet står
Vi er en hær af unge,
der rejser oprørsfanen rød
:/: og går i borgerkrigen
for dette samfunds død :/:
Arbejderværnets sang
Fra Revolutionær Sangbog
T: ? 
M: ?


Hør gennem gaderne føddernes trampen

Arbejderhæren marcherer ud, 

kække er de og optar kampen

trodsende hver en magthavers bud;

de frygter ej døden, de røde legioner

knytnæven er deres faners tegn,

de marcherer med verdens millioner

med proletarer fra hver en egn

:/: Vi er det røde arbejderværn,

som til sidste kamp er klar,

med os kæmper våbenfør

hver en proletar :/:

Under de flammende røde faner
kommer de alle fra hver en fabrik
alle de håber, alle de aner
den røde arbejderrepublik;
slå de fascistiske bander ned for fode,
så Lembckes tropper i skræk løber væk
den røde knytnæve over vor klode
skal sætte i borgerskabet skræk
:/: Vi er det røde arbejderværn,
som til sidste kamp er klar,
med os kæmper våbenfør
hver en proletar :/:
Til værn for Sovjet!
Fra Revolutionær Sangbog
T: ? 
M: ?


Vi hader jer, I droner - nu synger vi hadets sang!

Nu vakler jere troner - vi er jer undergang!

Og når de våben vil bære

mod folkets sovjetunion

da ruster røde hære

til kamp, til revolution

Vi sled, hvad vi evned, når konger og fyrster bød
og alt, hvad man os levned, var snavs og sved og nød
Og når de våben vil bære
mod folkets sovjetunion
da ruster røde hære
til kamp, til revolution

Da kom vor tid, kammerater, vi kasted’ lænken en dag
i Ruslands store rige og hejste røde flag
Og når de våben vil bære
mod folkets sovjetunion
da ruster røde hære
til kamp, til revolution

Vi alle må drage lære af, hvad der i østen er sket,
arbejder-, bondehære, vær altid til kamp beredt!
Og når de våben vil bære
mod folkets sovjetunion
da ruster røde hære
til kamp, til revolution

Vi værner dem i vor færden, de viste os vejen frem,
at snart den hele verden kan kæmpe sig fri som dem! 
Og når de våben vil bære
mod folkets sovjetunion
da ruster røde hære
til kamp, til revolution

Hver rødarmist må sværge at kæmpe med liv og sjæl
og kommunismen værge! Træd fjenden under hæl!
Og når de våben vil bære
mod folkets sovjetunion
da ruster røde hære
til kamp, til revolution
I er ikke glemte
Fra Revolutionær Sangbog
T: ? 
M: ?


Forhånet, fornedret af bødlernes tugt,

forjaget og dræbt på flugt

er I, vore tro kammerater.

Men jammer og klage er ikke for os,

arbejder, omskab i vrede og trods

dit sind til et flammende krater

Døden han svor os, vor fjende

han vandt kun det eneste slag.

Men vor kamp har ikke ende!

Snart er det sejrens tid,

snart kalder til strid

det røde arbejderflag.

Men dødsofres pinsel og martyrers blod
skal styrke vor tro og vor vredes mod
og skabe den kæmpende enhed.
Skab enhed, og dagen og timen er nær
hvor vi skal os samle, arbejdets hær
mod løgn og mod mord og gemenhed 
Døden han svor os, vor fjende
han vandt kun det eneste slag.
Men vor kamp har ikke ende!
Snart er det sejrens tid,
snart kalder til strid
det røde arbejderflag.

I er ikke glemte, i lænker og lejr
for Røde Hjælp kalder os nu til sejr
trods hedet, der bjæffer og glammer
Den bringer jer hjælp, og den skaffer jer brød
og tænder den hele verden i glød
med harmens de vældige flammer
Døden han svor os, vor fjende
han vandt kun det eneste slag.
Men vor kamp har ikke ende!
Snart er det sejrens tid,
snart kalder til strid
det røde arbejderflag.
Ud på march, kammerat
Fra Revolutionær Sangbog
T: ? 
M: ?

G        D7                        G                       
Det er stormens sang, der lyder,
G        D7              D7
den er tidens røst i dag.
C                                  G            
Hør, det synger, og det syder,
             D          A7     D                 
der står strid om vores flag.
G          D7                        G              
Det vor slægt har slidsomt bygget,
C                            H7                 
vil man styrte ned i grus
Em       H7                  Em                         
men en vågen ungdom møder
          A7               D7                     
under vores faners brus.
           G                                    Am                
Ud på march, kammerat, ud på march, kammerat,
           D7                              
og fra bondeland og by
              G                                 
skal det smælde imod sky:
       C                           G                            
den røde ungdom er til kamp parat!
           A7                 D7                  G7                    
Ud på march, ud på march, kammerat!

Vi har drømt om at ville bygge
stolt og ærligt år for år
Ikke lænker, men kun lykke,
ikke tvang, men frimandskår;
men skal vold og terrors toner
være kampens kolde klang,
vil vi møde dem i striden
med en trodsig ungdomssang:
Ud på march, kammerat, ud på march, kammerat,
og fra bondeland og by
skal det smælde imod sky:
den røde ungdom er til kamp parat!
Ud på march, ud på march, kammerat!

Det er ungdom, der skal være
først på kampens store dag,
det er ungdom, der skal bære
forrest frem vort folkeflag.
Det er ungdom, der skal rydde
ud af land den brune pest,
som en stormvind skal det vokse
til en sejrens frihedsfest
Ud på march, kammerat, ud på march, kammerat,
og fra bondeland og by
skal det smælde imod sky:
den røde ungdom er til kamp parat!
Ud på march, ud på march, kammerat!
Rød fanesang
Fra Revolutionær Sangbog
T: Erland Andersen, 1915
M: J. Rouget de l’Isle (Marseillaisen)


Lad vor sang som en rullende bølge

skylle tvivlen og mismodet bort

og lad kraftige toner os følge

:/: på vor vej gennem frihedens port :/:

Lad os lære af lærken i sommer,

den, som jublende stiger mod sky,

at hilde hvert et morgengry

uden skælven for dagen, som kommer

Thi morgensolens glød

er som vor fane rød

og ungdoms sag

er fremtidens dag -

Et leve for vort flag!

Kammerater fra gaden og yden
og fra husmandens hældende vrå
de skal vågne til kampen ved lyden
:/: af vor sang, som de snart skal forstå :/:
Selv studenten, som sidder i tanker
under rosernes duftende tag,
han skal også vågne op en dag
han skal se, mens ryggen han ranker
at rosens varme glød
er som vor fane rød
at ungdoms sag
er fremtidens dag -
Et leve for vort flag!

Når soldaten på valpladsen segner
for det dødkolde, dræbende bly
og hans kinder i dødsstunden blegner
:/: vil han se mod den rødmende sky :/:
Dette flammende skær fra det høje,
disse farver af roser og blod
vil tænde livets skønne mod
i den døendes bridtende øje
Hver dråbe blod der flød
gør fanen mere rød
For livets sag
skal vaje i dag
vort røde, røde flag
Op til kamp
Fra Revolutionær Sangbog
T: Emil Wiinblad 
M: J. Rouget de l’Isle (Marseillaissen)


Op til kamp! Op I arbejdersønner,

svinger fanen for frihed og ret;

hør den røst, hvoraf verden gendrøner,

:/: vi er lige og lige vor pligt :/:

Lighedsånden fra oldtidens grave

stiger vældig og kalder til kamp,

guldets magt hensvinder som damp,

og tyrraner i dødsangsten rave.

Vi svinge vil vort sværd

og kæmpe for vort værd

vi slutter pagt

mod vold og magt

til de i grav er lagt.

Længe gik vi tålmodig, skønt lænket
var vor ånd til despoternes åg;
længe talte vi, æren blev krænket,
:/: medens retten i støvet blev trådt :/:
længe betled vi ret til at nyde,
til at leve vi kun ret har haft,
hvad vor dåd og vor virken har skabt,
mens som trælle vi sled for de andre.
Vi svinge vil vort sværd
og kæmpe for vort værd
vi slutter pagt
mod vold og magt
til de i grav er lagt.

Se tyrranernes slæng, hvor de bæve
hvor de lokker med smigrende ord
Før vi voved knapt hånden at hæve
:/: efter krummer fra overflods bord :/:
men nu hæve vi stolt vil vor pande,
vi vil sprænge den lænke, der trang
som slaver os til jorden tvang,
fast som én vi alle vil stande
Vi svinge vil vort sværd
og kæmpe for vort værd
vi slutter pagt
mod vold og magt
til de i grav er lagt.

Op da mænd! Op, nu tiden er kommen,
op, nu døgnets basuner har lydt;
snart forfærdligt lyde vil dommen 
:/: for det arbejderblod, der er flydt :/:
se, det blodrøde banner, der vajer,
tolker tidrnes ventende sag;
snart rygtet vil fra dag til dag
melde friheds og lighedens sejr
Vi svinge vil vort sværd
og kæmpe for vort værd
vi slutter pagt
mod vold og magt
til de i grav er lagt.
Soldatsång
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? 
M: ?(Dengang jeg drog afsted)

       G
Det brinner över jord.
     D
Ur sönder och ur nord
        G                                         A7                 D
står skriet högt mot himmelen av fasor och av mord
        G
vem vänder vel igen
        D
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
       G                                     A7         D
från äng och flod som druckit blod av millioner män? 
         C                    D7
Men mitt ur våldets hopar
       G
vad höjs där då för ljud?
        C
Vem är det väl som ropar
       G               D7
den nya dagens bud?
        G
Kamrater, hörde ni
      D
vår lösen: myteri!
      G        D7        G
Hurra! Hurra! Hurra!

Först binder man i band
vår tanke och vår hand
och skickar oss att mörda för kung och fosterland.
Att offra liv och lem 
för kära och för hem...
åhnej, för guld åt ockrarna och för att göda dem!
För räntor och kuponger
man hetsar oss till mord
och rusar oss med sånger
om hem och fosterjord.
Kamrater, hvad ska bli
vårt svar? Jo, myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Se, morgonen är när
för frihetsfrontens här!
Det jäser runt arméerna bland männen med gevär.
Och snabb från stat till stat
går vår revlj: Kamrat,
vänd vapnen opp mot härrarna som sådde död och hat!
Det är ju samma dårar
som tände krigets brand,
det är ju samma tårar
och blod i alla land.
Kamratar, kom, stäm i
runt jorden: myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!

Ja, nu er timman full.
Ur skyttegravens mull
stig opp, soldat från alla land, och slå din härre kull.
Bryt borgfredssakmmens band
och räck dim starka hand
fö hemmens skull åt bröderna av folkets fosterland!
Mot mammons potentater
framåt i sluten kamp,
ni frihetens soldater
i tusen fotat tramp!
Vi kämpar världen fri
i enat myteri!
Hurra! Hurra! Hurra!
Republiksang
Fra Revolutionær Sangbog 
T: Ture Nerman
M: Chr. J. Rasmussen (Snart dages det)

      G               D7            G   C       G
Til vapen, kamrater, slutt opp i vårt lag,
      A7                        D
må skarorna fylka sej tätt!
     G            A7          G C     G
Se folket går ut for at strida i dag
     D Em        D   A7      D
för frihet och medborgarrätt.
      D7                              G             Em
En konung oss hotar med enväldets pik -
      Am          D7          G
Till vapen för fri republik!

Förtryckarnas verktyg i krona och slott
har lyftat mot folken sin hand.
Så tagom tilbaka den krona han fått
och tagom tilbaka vårt land!
Kamrater på åker, i gränd och fabrik,
till vapen för fri republik!

Vi tröttnat att föda tyrrannernas ätt,
till slavar skall ingen få oss.
Nu går vi mot tronen på fädernas sätt,
likt Engelbrakts karar att slås.
Ja, nog ska vi dansa til kungens musik -
till vapen för fri republik!

Till vapen, kamrater, höt trummorna går
och fanorna fladdra på stång.
Må skalderna sjunga till folkviljans vår
och högt ljude massornas sång!
Till kungsväldets kista vi naklas med spik
till vapen för fri republik!
Rød ungdom
Ved faneindvielsen i Socialdemokratisk Ungdomsforening, 1914.  
T: Fr. Dalgaard 
M: H. Nutzhorn (Takt, takt)

G     C     G       D7 G                      
Ungdom! Røde unge,
C                 Em Am H                            
har I røst og har  I    lunge,
H7       Em   A             D                           
gem da ej jer sang bag vesten,
Hm           Em  G      A7   D                           
smæld den ud i forårsblæsten!
             G   D7   G   D7                       
Syng så alle vrantne koge
E7        Am Em Am A7 D                       
og kryb ej    i     krinkelkroge
           G                 C                  ,
samler alle stemmer stærke
          G    D  C    G  C D   G                       
om én sag, ét mål, ét mær - ke!

Altid var de røde
få i tal, men de gav grøde -
dem, som hævned’ samfundbrøde,
selv om man dem jog til døde,
dem, som hadet kunne gløde,
dem, som lagde ældet øde
og som ny tid fór i møde -:
de er dém vi kalder røde.

Mange misted modet,
misted harm og ild af blodet.
Tit lå folket tungt for anker
uden stolte fremfærdstanker, -
men så pibled stedse frodig
ungdom frem så kampkry, modig
- så et rødt flag højt i vejret
varslede om morgenskæret.

Rød, ja rød var farven
den vi tog med fædrearven
Rødt er blodet, rød er ilden,
røde farve, hil den, hil den!
Gid vi sled, så blodet brændte,
gid vi haded, så det tændte,
gid vi ville, gid vi tro’de,
så det fænged’ så det gro’de.

Stolte, røde fane
led os på vor lange bane
Kækt du slår de sider røde
sol og vår og blæst i møde
Skal vi slås, vil vi dig følge,
over fester skal du bølge -
under rødt flags flammetunge
går vi frem, vi røde unge!
Til storm! Til strid!
Fra Revolutionær Sangbog 
T: A. D. Henriksen 
M: (I flugt går tiden)


Til storm! Til strid! Det lyser rødt af brande,

men det er ikke fredens stille bål,

der sender sine flammer over lande,

den er som før et fjernt og herligt mål

Ved vold en varig fred man ej kan bygge;

thi der er goldt, hvor folkehadet gror

Der blomstrer aldrig - aldrig folkelykke,

hvor uretfærdigheden næring får.

Til kamp, til krig! Der lyder ny fanfarer,
men det er ej til blodig broderkrig!
Nu samles de, alverdens proletarer,
i fylkning undr fanens røde flig!
Nu kommer selve folkets egen rejsning
- den nye lrig - den sidste store storm!
Den bæres frem af ung og glad begejstring -
det nye skabes, gives moden form.

Til våben, brødre - om det skulle kræves -
men skal der flyde blod på kampens dag,
og skal mod magtensmænd vort våben hæves,
så sker det for retfærdighedens sag.
Men helst vi kæmpe vil med åndens våben
og vinde med vort værge - rent og blankt -
den verden, som står folkets ungdom åben,
når blot den holder ryggen ret og rank.

Til stævne da! Den røde ungdom kommer,
nu mønstres hæren før den store dyst!
Vi ved, den ér på vej - den store sommer -
I jubel toner sangen fra vort bryst.
Så frem i fronten, lad da røsten runge:
“Den fulde magt til folkets eget råd!”
Nu skal vi vise verden, vi er unge -
thi inden længe kræver dagen dåd!
Kjækt kammerater, hold takten
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? (Russisk) 
M: ? (Brødre lad våbnene lyne) 
O: Elisif Wessel

G                   C              G 
Kjækt kammerater, hold takten!
              C   D7        G
Vær ei i kampen forsakt!
     C                           G
:/: Veien til retten, til magten
D7                         G
åpen for blikket er lagt :/:

Alle er lik i det stykke:
barn av arbeidernes slag;
:/: “Broderlig samhold og lykke,
det er vort feltrop i dag.” :/:

Længe i lænker vi sukket,
længe vi plagtes av savn
:/: surreste frugten vi plukket
Frem! i retfærdigheds navn! :/:

Tid til at handle er inde
kampplanen færdig er lagt
:/: Os kan ej mere forblinde
fiendernes indbildte magt :/:

Alt hvormed disse sig madet
- verk av arbeidernes hånd!
:/: Selv vi patronerne ladet,
hvormed de holdt os i bånd! :/:

Glødende tro på vor sejr
samler os enig i flok:
:/: retten så hellig vi eier,
magten den vinder vi nok :/:

Frem da, i kampsterke orden!
Åket for altid forbi -
:/: planter vi ut over jorden
arbeidets fane den fri! :/:
Våben klirrer
Fra Revolutionær Sangbog 
T: A. P. Bjarnholt 
M: J. Rouget de l’Isle (Marseillaisen)


Våben klirrer på pladser og gater,

der er uro i herskernes by;

Militæret står stillet i rader,

:/: det vil svare med krudt og med bly :/:

hver en arbeider, der frit tør kræve

mere frihet og menneskeret,

skal føle, det ei er så let;

han vil møde den pansrede næve,

se jorden fot for fot 

med vore brødres blod

Tilsidst vi dog med jublende sang

skal seire helt engang

Op til kamp da, hver stakkel, som lider
vis, endnu er du ei kuet ned,
men tør håbe på friere tider
:/: Skynd dig, kom, du i kampen må med :/:
Skal end blodet fra venner og fiender
flyte sammen på gaternes sten,
vi bli’r, hver eneste en,
ei vi vasker de blodige hænder,
før seiren vundet er,
med frihet for enhver
og alle kan synge med klang
vor første seierssang
Op I slaver!
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? 
M: ?


Op, I slaver af alle nationer,

I som træller fra morgen til kvæld,

ræddes ei for de hårde patroner,

høit for frihet vi roper vort held.

Ti de dage skal komme, da arbeidets mænd

ei forgæves skal fordre sin frihet igjen.

:/: På vort løsen giv agt:

“Enighet gir magt!”

Ropet er: “Proletarer til kamp!” :/:

Mindes I ei fra fortidens dage
dengang folket det selv tok sin ret;
må vi nu, li’som fædrene tage! -
Vit at jorden er vor, - hver en plet!
:/: På vort løsen giv agt:
“Enighet gir magt!”
Ropet er: “Proletarer til kamp!” :/:
Til kamp!
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? 
M: ?


Nu vågner arbeidernes skarer,

de trælbundne føler sin magt.

Nu brytes de tusinde snarer,

som dumhet for foten har lagt.

Se, ungdommen her ser sin fane,

og ropet har lydt, som skal mane

til siste kamp og hatates sterke glød

skal farve dagen, opgjørdagen rød.

Nu falder de kunstige stængsler:
respekten for love og bud.
Nu vågner de tusinde længsler
og søker mot sollyset ut.
Se ungdommen løfter sit verge
mot voldsmaktens lysrædde dverge
til sisste kamp, og hærdet viljes stål
skal tænde dagens, opgjørsdagens bål.

Nu lytter arbeidernes skarer,
de venter det sidste signal.
Med jubel skal ungdommen svare:
Vi kommer i tusindetal.
Og arken vi feier av marken,
til helvet med profeten og patriarken
til sisste kamp skal lue viljers glød
og farve dagen, opgjørsdagen rød.
Revolutionens stormflod
Fra Revolutionær Sangbog 
T: “Pablo” M: (På det Jævne eller Strömt herbei ihr Völkerscharen)


Kammerater, hør I råbet

kalde alle frem til strid.

Dybt fra junglen stiger håbet

om en ny, en bedre tid.

Ser i Asiens millioner

som en stormflod fare frem

:/: Tanks og USA-kanoner

evner ej at standse dem :/:

Havet stiger, havet stiger
intet mod det holder stand
Snart det bryder alle diger
Dødbleg bæver hver tyran.
Hør det kalder, kammerater,
Kinas folk står nu på vagt.
:/: Junglens Viet-Minh soldater
trodser selv teknikkens magt :/:

Intetsteds i jordens lande
finder kapitalen ly.
Andesbjerg og Tonkins strande
ser udbytterhære fly,
mens de myrder mænd som fluer,
sprøjter gift på markens ris,
:/: svider hytter ned med luer,
martrer folk i tusindvis :/:

Afrikas og Asiens fæller
kammerat, dig kalder ud.
Daglig radioen melder
massemord på bødlers bud.
Du skal  kæmpe, du skal stride,
villigt bære ved til bål
:/: stå ved fremmed fælles side,
gå som stormflod mod vort mål :/:

Rædsomt ruller nu orkanen,
hav sig hæver som en flod.
Kammerater, ser I fanen;
den er rød af brødres blod.
Oprørshæren over lande
sletter hver en modstand ud,
:/: bærer frem mod vestens strande
socialismens stolte bud :/:
Røde partisaner
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? 
M: ?


Kammerater, hør kampluren gjalder.

Lyt til dens forjættende sprog.

Den maner til kamp hver en fattig

der føler forbandelsens åg.

Vi er de røde partisaner

fra folkets røde battaillon.

I kamp for frihed og for lykke

vi lader vor kanon.

Vi er de røde partisaner!

Hammer og segl er vort kamptegn, ja.

For vor sag står vi alle på vagt

alle mand.

Røde Partisaner.
Koreasang
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? 
M: (Brødre, lad våbnene lyne)

G                C             G
Brødre, vor front i Korea
               C      D7   G
kalder på hver proletar!
C                          G
Råbet nu gjalder i verden:
      D7                          G
Til våben for frihedens sag

Ned med Ridgsways fascister,
i skræk løber tropperne bort.
Sejrrigt marcherer for folket
den kæmpende røde armé!

Frem kammerater i kampen,
slå det fascistiske pak!
For bolsjevismen vi kæmper,
meld jer til folkets armé!
Rødarmistsang
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? 
M: ?


Kammerater, sovjetrødarmister!

Vi står rede til kamp for vor sag.

Under Lenin-Stalins banner

værner vi om vor rådsrepublik!

Vi fører an til kamp

for folkets frihed,

den røde fane viser os vor vej!

For Sovjetstatens sag

vi retter slag på slag,

den røde stjerne viser dig plads

i folkets røde sovjetarmé.
No master
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? 
M: ?


Saith man to man, we’ve heard and known

that we no masters need

to live upon this earth, our own,

in fair and manly deed;

the grief of slaves long passed away

for us hath forged the chain,

till now each worker’s patient day

builds up the house of pain.

And we, shall we too crouch and quail,
ashamed, afraid of strife;
and, lest our lives untimely fail,
embrace the death in life?
Nay, cry aloud and have no fear;
we few against the world;
awake, arise, the hope we bear
against the curse is hurled.

It grows, it grows, are we the same,
the feeble band, the few?
Or what are these with eyes aflame,
and hands to deal and do?
This is the host that bears the world,
No Master, High, or Low!
A lightning flame, a shearing sword,
a storm to overthrow.
Die Rote Fahne
Polsk arbejdersang. Fra Revolutionær Sangbog 
T: ?
M: ?


Des Volkes Blut verströmt in Bächen

Und bittre Tränen rinnen drein

Dock kommt der Tag, da wir uns rächen

Dann werden wir die Richter sein!

Stimmt an den Gesang! Nur wohlan!

Die Fahne trägt des Volkes Grollen

Über Zwingburgen stolz himmelan

Der Freiheit Morgenrot bricht an.

Rot ist das Tuch, das wir entrollen,

Klebt doch des Volkes Blut daran.

Wohl knüpft ihr knechtisch Finstern Schergen
Vergeblich das zerriss’ne Seil.
Das schlechte fault in dumpfen Särgen
Das bute siegt, der Welt zum Heil!
Die Fahne trägt des Volkes Grollen
Über Zwingburgen stolz himmelan
Der Freiheit Morgenrot bricht an.
Rot ist das Tuch, das wir entrollen,
Klebt doch des Volkes Blut daran.

Tod euch, den Henkern, den Despoten!
Die alte Niedertracht zerfällt
Wir pflügen um den alten Boden
Und bauen eine neue Welt
Die Fahne trägt des Volkes Grollen
Über Zwingburgen stolz himmelan
Der Freiheit Morgenrot bricht an.
Rot ist das Tuch, das wir entrollen,
Klebt doch des Volkes Blut daran.

Auf Brüder, scharet euch zum Heere,
Die Brust vom gleichen Geist durchweht
Wo ist die macht, die einem Meere
Die unsrer Sturmflut wiedersteht!
Die Fahne trägt des Volkes Grollen
Über Zwingburgen stolz himmelan
Der Freiheit Morgenrot bricht an.
Rot ist das Tuch, das wir entrollen,
Klebt doch des Volkes Blut daran.
Das Heckerlied
Fra Revolutionær Sangbog. Nok den mest blodtørstige sang, jeg endnu har set.
T: ? 
M: ?


:/: Drei und dreissig jahre :/:

Drei und dreissig jahre währt die Knechtschafft schon.

:/: Nieder mit den Hunden :/:

Nieder mit den Hunden von der Reaktion.

Blut muss fliessen, knüppeldick,

Es lebe hoch die rote Räterepublik!

Blut muss fliessen, Blut muss fliessen, Blut, Blut, Blut.

:/: Sollt euch jemand fragen :/:
Sollt euch jemand fragen: lebet Hecker noch?
:/: So sollt ihr ihm sagen :/:
So sollt ihr ihm sagen: Ja, er lebet noch
Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick,
Sondern an dem Traume der roten Republik!
Blut muss fliessen, Blut muss fliessen, Blut, Blut, Blut.

:/: Gebet mit ihr grossen :/:
Gebet mit ihr grossen euren Purpur her!
:/: Das gibt rote Hosen :/:
Das gibt rote Hosen für das Freiheitsheer
Für der Freiheit Rechte, für der Freiheit Reich.
Wir sind keine Knechte, wir sind alle gleich!
Blut muss fliessen, Blut muss fliessen, Blut, Blut, Blut.

:/: Reisst die Konkubine :/:
Reisst die Konkubine aus dem Fürstenbett!
:/: Schmiert die Guillotine :/:
Schmiert die Guillotine ein mit Fürstenfett!
Blut muss fliessen, knüppeldick,
Es lebe hoch die rote Räterepublik!
Blut muss fliessen, Blut muss fliessen, Blut, Blut, Blut.
Die Arbeitsmänner
Fra Revolutionær Sangbog 
T: Johann Most 
M: (Det unge sejrende proletariat)

        F                            C  C7
Wer schafft das Gold zu tage?
       F                           C
Wer hämmert Erz und Stein?
        Gm                   Bb  Gm
Wer webet Tuch und Seide?
        C       C7           F
Wer Bauet Korn und Wein?
        Dm                     A7
Wer gibt den Reichen all’ ihr Brot
       Gm              E7      A
und lebt dabei in bittrer Not?
       F           D7       Gm              C     C7 F 
Das sind die Arbeitsmänner, das Prolatariat!
                    D7       Gm Bb        F      C   F 
Das sind die Arbeitsmänner, das Prolatariat!

Wer plagt vom frühen morgen 
sich bis zur späten Nacht?
Wer schafft für andre Schätze,
Bequemlichkeit und Pracht?
Wer treibt allein das Weltenrad
und hat dafür kein Recht im Staat?
:/: Das sind die Arbeitsmänner, das Prolatariat! :/:

Wer war von je geknechtet
von der Tyrranenbrut?
Und musste für sie kämpfen
und opfern oft sein Blut?
O Volk, erkenn’ das du es bist!
das immerfort betrogen ist!
:/: Wacht auf, ihr Arbeitsmänner, du Prolatariat! :/:

Rafft eure Kraft zusammen!
und schwört zur Fahne rot!
Kämpf mutig für die Freiheit!
Erkämpf euch bessres brot!
Beschleunigt der Despoten fall!
Schafft Frieden dann dem Weitenall!
:/: Zum Kampf, ihr Arbeitsmänner, auf Prolatariat! :/:

Ihr habt die macht in Händen,
wenn ihr nur einig seid!
Drum haltet fest zusammen!
Dann seid ihr bald befreit.
Drängt Strurmschritt vorwärts in den Streit,
wenn auch der Feind Kartätschen streut,
:/ Dann siegt ihr, Arbeitsmänner, das Prolatariat! :/:
Die Thälmann-Kolonne
Fra Revolutionær Sangbog 
T: M: 

               F           C                 F
Spaniens Himmel breitet seine Sterne
C7    F      Bbmaj7   C         F
über unsre Schützengräben aus.
             C     F    C7                            F
Und der Morgen grüsst schon aus der Ferne,
G             C                   G              C
bald geht es zum neuen Kampf hinaus.
       F    Bb      F
Die Heimat ist weit
        C    F     C7 F
doch wir sind bereit.
       Bb                                 F    
Wir kämpfen und siegen für dich:
  C7  F
Freheit!

Dem Fascisten werden wir nicht weichen,
schickt er auch die Kugeln hageldicht.
Mit uns stehn Kameraden ohnegleichen,
und ein Rückwärts gibt es für uns nicht.
Die Heimat ist weit
doch wir sind bereit.
Wir kämpfen und siegen für dich:
Freheit!

Rürht die Trommel! Fällt die Bajonette!
Vorwärts marsch! Der Sieg ist unser Lohn!
Mit der Freiheitsfahne brecht die Kette!
Auf zum Kampf das Thälmann-Bataillon.
Die Heimat ist weit
doch wir sind bereit.
Wir kämpfen und siegen für dich:
Freheit!
Til min kære
Oversat fra pladen “Innan tystnaden”, 1982
T&M: Bjørn Afzelius 
O: Gudmund Auring

A:
G7                                              C7               
Bliv ikke træt. Bliv ikke træt min kære. 
G7                                        C7                 
Giv ikke op. Giv ikke op min kære
F                                           
Sig ikke det. Sig ikke det
    C                F                      
at intet kan forandres.
      C                         G7                           C     
For kan de derude så går det nok også herhjemme.

A:
Vist er det svært. Vist er det svært min kære;
og vist er vi små, vist er vi små min kære;
og vist er det sandt at andre ejer
magt til at bestemme.
Men kan det forandres derude så kan det herhjemme.

B:
G7                                               C                  
Se dig omkring. Se dig omkring i verden.
Am                    F                    C                         
Mennesker slås, kæmper i hele verden.
F                                          C         Am         
Se på Vietnam og se på Nicaragua.
F                        Dm                 G                
Se på Zimbabwe og på El Salvador.

A:
Vejen er lang. Vejen er lang min kære.
Men vend ikke om, vend ikke om min kære.
Vi har intet valg. Vi har intet valg
for hvis noget skal forandres
må vi gøre som andre har gjort: vi må gøre det selv.

B:
Se dig omkring. Se dig omkring i Danmark.
Der’ nogen der slås, nogen som slås i Danmark
- som kæmper i dag, som slås for i morgen
- som kæmper for os, som kæmper for vore børn.

A:
De tænker på dig, de tænker på dig min kære
og de stoler på dig, de stoler på dig min kære.
De håber og tror at vi ikke bare 
tænker på os selv.
Og når vi dertil er en del allerede forandret.

                C                         G7                  F            C              
Jeg tror at når vi dertil er en del allerede forandret.
Fler og fler kommunister
Fra 30-erne
T: ? 
M: Trad.

G         D7             G                     
Fler og fler kommunister
                            D7       
det er det der skal til
C                                        
selvom verden er bister 
                              G          
ved vi klart hvad vi vil
            D7             G                 
Aldrig i kampen vi mister
G7                  C           
vores usårlige smil
                                        
Lad hammeren ramme,
      G                         
slå gnister af ild
           D7             G            
Det er det der skal til.
Tre skud mod Rudi Dutschke
T&M: Wolf Bierman, 1968
O: ?

      A                      C#m                      
Tre skud mod Rudi Dutschke
       D                        E                 
han faldt, og blodet flød
    A                     F#m       
vi så det, og ved nøje
     H7                           E               
hvilke folk, det var, der skød
       Hm          E7   Amaj7                         
Ak, Tyskland, dine bødler
     Hm7    H       C#7                        
det er den gamle sang
      F#m                                        
Det ender galt, det ved vi
                                             
når jord igen bli’r blodig
      F#m9                                    
det så vi gang på gang!

Se, kugle nummer et kom
fra Springers paradis
den har i selv betalt ham
ved køb af hans avis
Ak, Tyskland, dine bødler
det er den gamle sang
Det ender galt, det ved vi
når jord igen bli’r blodig
det så vi gang på gang!

Borgmester Schütz var skytten
der skød det andet skud
han åbned’ bare munden
og så kom kuglen ud
Ak, Tyskland, dine bødler
det er den gamle sang
Det ender galt, det ved vi
når jord igen bli’r blodig
det så vi gang på gang!

Den fine nazi-kansler
skød kugle nummer tre
med kuglen modtog enken
et brev med sørgerand
Ak, Tyskland, dine bødler
det er den gamle sang
Det ender galt, det ved vi
når jord igen bli’r blodig
det så vi gang på gang!

Tre skud mod Rudi Dutschke
- gjaldt de mon bare ham?
Uden værn bli’r du den næste
på hvem en kugle får ram
Ak, Tyskland, dine bødler
det er den gamle sang
Det ender galt, det ved vi
når jord igen bli’r blodig
det så vi gang på gang!

De herrer har allerede
slået alt for mange ihjel
med magt har I skullet knækkes
nu knækker I magten selv
Ak, Tyskland, dine bødler
det er den gamle sang
Det ender galt, det ved vi
når jord igen bli’r blodig
det så vi gang på gang!
Vi er børn af arbejderklassen
Oversættelse af den tyske “Unsere Liede, Flammenchöre” fra 1930.
T&M: Hannes Marxen 
O: Jan Levield

G      C     G Em        D7 G                        
Vi er børn af arbejderklassen
C    G    C   G D7   G     D                           
kommer fra de hundred’ hjem
Em                 A7   Hm                        
ført af vore røde faner
D             Am   G D G                              
vandrer vi mod lyset frem 
Am     C     A7   D C
ført af vore røde faner
G              C     G D  G                              
vandrer vi mod lyset frem 
G                              G7 Em A7 D                     
Vi er det sejrende prole-ta - ri - at!
     D7                                   G   D  G                      
Vi bygger den nye, den lykkeli - ge stat!
G                                           Em  A7  D                        
Rød er den fane, der skærmer vo - re hjem!
       D7                                
For fred og for frihed
                            G         
kam’rater, går vi frem!

Når vi,  unge røde, vandrer
ude i den fri natur
:/: føler vi, at ungdom bliver
bærer af den ny kultur :/:
Vi er det sejrende proletariat!
Vi bygger den nye, den lykkelige stat!
Rød er den fane, der skærmer vore hjem!
For fred og for frihed
kam’rater, går vi frem!

Vore friske, glade sange
bryder hverdags grå itu
:/: Kammerat, slut op i rækken
find din plads i DKU! :/:
Vi er det sejrende proletariat!
Vi bygger den nye, den lykkelige stat!
Rød er den fane, der skærmer vore hjem!
For fred og for frihed
kam’rater, går vi frem!

Kammerater, over grænsen
rækker vi en venskabshånd
:/: Slut jer til de unge rødes
store verdens-venskabsbånd :/:
Vi er det sejrende proletariat!
Vi bygger den nye, den lykkelige stat!
Rød er den fane, der skærmer vore hjem!
For fred og for frihed
kam’rater, går vi frem!
De grove Hænders Nytte
Tekst fra 1871, melodi fra 1970’erne.
T: W. Rantzau 
M: Leif Monnerup

       D                                              
Den jævne, simpe Arbejdsmand
       F                          C               
maa haardt for Brødet slide;
                                                  
ja, Danmarks bedste Hædersstand
        G                                                                
som oftest Nød maa lide.
      C                                        
Thi ej de rige Folk forstaar
     F                     C                   
og sjældent kun erkender
                                                     
den store Hjælp de dagligt faar
    G                               C          
af Arbejdsmandens Hænder

Hver Sten, som er paa Gaden lagt,
har kostet Flid og Møje,
og hver en Bygnings stolte Pragt,
vi daglig har for Øje,
er Frugten af den Arbejdsaand,
der er vort bedste Smykke;
og derfor bør den grove Haand
vi ret med Varme trykke.

Naar Dampmaskinens flinke Hjul
os meget Arbejd letter;
naar rask vi farer som en Fugl
hen over Mark og Sletter;
er Skibets Køl solid og stærk,
saa trygt vi Rejsen ender, -
da er det hele kun et Værk
af Arbejdsmandens Hænder.

Hver Modejunkers fine Dragt,
hver Frøkens Silkekjole
er Traad for Traad tilvejebragt
paa Arbejdsmandens Spole.
Hver Diamant, der klar og ren
i Kongekronen blænder,
er kunstig fattet - Sten for Sten -
af Arbejdsmandens Hænder.

Og derfor bør vor Arbejdsmand
ej lide Nød og Kummer,
thi ej vi ham betale kan
med nogle usle Krummer.
Nej, giv ham, hvad han har fortjent,
da først vi ret erkender
den store Hjælp vi dagligt faar
af Arbejdsmandens Hænder.
Oktobersangen
Fra DDR-sanggruppen “Oktoberklub” fra slutningen af 1960’erne.
T: Oktoberklub 
M: Rolf Kohl

     Am       E             Am                              
En arbejderhær råbte trodsigt: slut
     Dm                     E                     
og bønderne: vi er parat.
     Am          E                      Am                                
De jaged’ Kerenskij og hans bande herut
      Dm                    E
og dannede den nye stat.
          C                  Dm   G                      C                        
:/: Og det var i oktober i Ruslands hovedstad
       Dm G              Am                      
i 1917 i byen Petrograd :/:

Så vendte soldaten geværet om
blev atter til proletar.
Generalerne fik deres rette dom,
snart krigen til ende var
:/: Og det var i oktober i Ruslands hovedstad
i 1917 i byen Petrograd :/:

Proletaren var plaget af sult og af nød
så læste han et dekret,
om retten for ham til det daglige brød,
en ny tid for ham blev beredt
:/: Og det var i oktober i Ruslands hovedstad
i 1917 i byen Petrograd :/:

Og godsernes herrer med monokler på
de tro’de de regered’ alt.
Men før en matros kunne vende sin skrå,
var deres gyldne dage talt.
:/: Og det var i oktober i Ruslands hovedstad
i 1917 i byen Petrograd :/:

Proletaren og bonden, den røde soldat,
de kæmped’ for folkets vel,
den verden, de skabte, den ønsker vi at
få bygget hos os selv
:/: Og det var i oktober i Ruslands hovedstad
i 1917 i byen Petrograd :/:
Helt fra Moskva til de fjerne grænser
Fra filmen “Cirkus” fra 1935. 
T: Lebjebew 
M: Dunajewski

            E7                            Am                 
Helt fra Moskva til de fjerne grænser
            E7                             Am                 
helt fra sydens fjeld til Ishavs strand
G         C            G                     C                     
skrider men’sket frem som egen herre
       Am                   E                  
i sit store vide fædreland
       E7                       Am                     
Overalt er livet frit og lystigt,
            E7                                   Am                
Volgas strømme glider jævnt sin gang.
    G  C      G               C                            
Over alt vi elsker vore unge
          F                         E                  
og de gamle ejer hædersrang.
G          C            F               C                    
Du, mit land, du vældige og kære,
               F                              Dm            
mark og skov og elv, og alt er mit
             G7                           C                    
:/: ikke noget andet land jeg kender,
                          G7              C                 
hvor et men’ske ånder mere frit :/:

Vore marker kender ingen grænser,
vore byer er som stjerners hær
Kammerat er ordet, som vi elsker
mest af alle ord, som er os kær.
Med det ord, der føler vi os hjemme,
hvid og sort har hos os den samme ret.
Kammerat, det ord, det gi’r til kende,
at vi alle er af den samme æt.
Du, mit land, du vældige og kære,
mark og skov og elv, og alt er mit
:/: ikke noget andet land jeg kender,
hvor et men’ske ånder mere frit :/:

Over landet suser vårens vinde,
mere lyst bli’r livet dag for dag.
Intet steds i verden kan du finde
smil og kærlighed som i vort lag;
men hvis fjenden prøver at slå ned os, 
står vi vagt om vore fædres jord,
og i hellig vrede vil vi værge
landet, som en søn sin kære mor.
Du, mit land, du vældige og kære,
mark og skov og elv, og alt er mit
:/: ikke noget andet land jeg kender,
hvor et men’ske ånder mere frit :/:
Sangen om den unge arbejder
Fra Skifteholdets teaterstykke “Spiller om avisen” fra starten af 70’erne
T: Peer Nielsen 
M: Skifteholdet (?)

C                                
Født i en krigstid
F                              
født til mistillid
C                            G
født af en arbejders skød
C                                        
Født til at slave 
      F                            
for dem som har magten
C            G                   C      
født til at bukke for mit brød
G                        C               
Syv år i skole jeg gik
G                         C
bud i en mælkebutik
   F                             C
i skolen der tog jeg en lur
             G                         C
jeg sku’ passe min morgentur

Jeg kom i lære
se, det var en ære
de sagde min lykke var gjort
blot jeg hørte efter
og bukked’ for mester
og sprængte de andres akkord.
Til sidst jeg mit svendebrev fik
mester blot gav mig et nik
der stod jeg som arbejdsløs svend
jeg ku’ begynde forfra igen.

Jeg kom ind på et dagblad
med store maskiner
med støj og men’sker som jeg.
De viste mig fjenden
fortalte om kampen
og var solidarisk med mig.
Jeg sidder som hjemsendt i dag
med venner og vi kæmper for vor sag
for klassekamp, frihed, mod nød
jeg er glad for jeg endelig blev rød.
Hør ravnenes flugt
Den franske partisansang fra 2. verdenskrig. Skrevet 1944.
T: M. Druon & J. Kessel 
M: Anne Marly 
O: Sv. Møller Kristensen

       C            Am                 C                         
Hør ravnenes flugt, hør dem slås om
      Am            F    G                   
det rov, de har vundet,
      C            Am            C                       
hør råbet om hjælp fra et land, der 
       Am          F    G             
bli’r bastet og bundet.
          C           G                  C                    
Kom, arbejder, bonde! Kom partisaner,
Am                F    G                        
frem mod vor fjende!
  C                 G           C                           
I nat skal han lære vor pris for blod
     Am      F    G                 
og tårer at kende.

Kom op af jer’s mine, kom ned fra 
jer’s mark, kammerater!
Find våbnene frem under halmen,
geværer, granater.
Giv agt, partisan, hold maskinpistolen
klar til at skyde.
Giv agt, sabotør, om et øjeblik
skal bragene lyde.

Det’ os, der befrir vores brødre
fra fængsler og lejre,
i kraft af vort had og vor nød skal
vi kæmpe og sejre.
Der findes de lande, hvor folk kan
drømme roligt i senge,
men vi må marchere og slås - og dø,
måske inden længe.
Kommunistisk Marseillaise
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ? 
M: J. Rouget de l’Isle


Vi, verdensbrandens kæmpeflammer,

har strejfet selve himlens hvælv.

Vi er revoltens tunge hammer,

dens fald betyder magters skælv -

de ved, nu kommer folket selv!

Lad værket hvile! Stands maskinen -

og forsvind i luften, damp!

Nu går vi til den sidste kamp!

Lad jorden sprænges, antænd minen...

Forbi, tyranner, nok!

Folk, rejs jer, triumfér!

Til kamp, til kamp! Marchér nu, marchér!

Til kamp! Til ragnarok!

De dødes millioner vidner
det taler mødres tårer om:
hvert barn, hver krøbling, hver I piner,
skal fælder over jer sin dom -
nu fælder over jer vi dom!
I bødler, som i dansen jer svinger
om jer guldkalv, blodbestænkt,
se, dette skud er jer tiltænkt -
for jere øre dødsklokken ringer,
Forbi, tyranner, nok!
Folk, rejs jer, triumfér!
Til kamp, til kamp! Marchér nu, marchér!
Til kamp! Til ragnarok!

Ja, alle I, som folkets vilje
har kneblet til, berust af magt,
nu er jert ansigt blid som en lilje -
her hjælper kun: jere halse strakt!
Nu er det os, der angiver takt!
Alle I, som de fattiges skarer
frasen “evig løn” har udmalt -
her er vor regning! Og betalt!
Nu blæses borgerkrigens fanfarer!
Forbi, tyranner, nok!
Folk, rejs jer, triumfér!
Til kamp, til kamp! Marchér nu, marchér!
Til kamp! Til ragnarok!

I truer! Ynkeligt at se jer!
På trusler svarer vi med hån!
Thi vi er selve ilden! Vé jer!
Pardon? Her gives ej pardon!
Haha - vi giver ej pardon!
Vi hvælver over møre skanser
fihedstemplet i gryende dag,
og solen er vor bygnings tag,
horisonten med guld os omkranser.
Forbi, tyranner, nok!
Folk, rejs jer, triumfér!
Til kamp, til kamp! Marchér nu, marchér!
Til kamp! Til ragnarok!

Hvad er for svært for hærdede hænder?
Vi flyver ud og erobrer vor jord -
over land, ud hvor havene ender!
Ingen mere vil myrde sin bror.
Vi skaffer føden selv til vort bord.
Uden had går vi side om side,
til mod graven vi styrer vor gang -
forbi er tiden, man os tvang,
forbi den tid, vi nød måtte lide
Forbi, tyranner, nok!
Folk, rejs jer, triumfér!
Til kamp, til kamp! Marchér nu, marchér!
Til kamp! Til ragnarok!

Vågn op, du folk, vor trængsels hævner,
vågn op, det gælder dom og død
for hver og en, som vi fjende benævner,
for hver, sig imod folket forbrød -
for hver, der frarøved folket dets brød.
Arbejdets folk, I må også jer væbne
mod den fordom, der bandt jer med gru:
Slå gudebilledet itu!
I er fri, råder selv for jer skæbne!
Forbi, tyranner, nok!
Folk, rejs jer, triumfér!
Til kamp, til kamp! Marchér nu, marchér!
Til kamp! Til ragnarok!
Komsomolsang
Fra 1920’erne.
T: ? 
M: ?

G                                           
Landbedrift og industri
Em                                      
producer’ med energi
C     D       G                 
i Sovjetunion.
G                                            
Bonden, af sin dvale vakt,
Em                                               
kollektivt har arbejd skabt
C         D      G                     
for Sovjetunion
N.C.                                           
I bedrift: Komsomol!
                                             
Og på land: Komsomol!
                                       
Overalt: Komsomol!
C         D       G                           
Bryder socialismen vej.
G                    D                  
Tja, de komsomoler -
         C                   D                    
hvad er det dog for ka’le?
C                                                   
Knippel-, knippel-, 
D                       G                  
knippelfin hver mand!
G                    D                  
Tja, de komsomoler -
         C                   D                    
hvad er det dog for ka’le?
C                                                   
Knippel-, knippel-, 
D                       G                  
knippelfin hver mand!

Lenin sa’: elektrokraft
har med på socialismen skabt
i Sovjetunion.
Med bane og med traktor man
bygger med på femårsplan
for Sovjetunion.
:/: I bedrift: Komsomol!
Og på land: Komsomol!
Overalt: Komsomol!
Bryder socialismen vej.
Tja, de komsomoler -
hvad er det dog for ka’le?
Knippel-, knippel-, knippelfin
hver mand!

Alfabet og teknisk kraft
har vi ud på landet bragt
i Sovjetunion.
Folkets dumhed bort vi blæse:
bonden lærer nu at læse
for Sovjetunion.
I bedrift: Komsomol!
Og på land: Komsomol!
Overalt: Komsomol!
Bryder socialismen vej.
:/: Tja, de komsomoler -
hvad er det dog for ka’le?
Knippel-, knippel-, knippelfin
hver mand! :/:

Vogt dig kun, du hvidgardist!
På vagt står hver en rødarmist
i Sovjetunion
G.P.U. og militær
kæmper med i Lenins hær
for Sovjetunion
I bedrift: Komsomol!
Og på land: Komsomol!
Overalt: Komsomol!
Bryder socialismen vej.
:/: Tja, de komsomoler -
hvad er det dog for ka’le?
Knippel-, knippel-, knippelfin
hver mand! :/:

Unge danske proletar!
Fanen vajer rød og klar
i Sovjetunion
Kæmp som vi og slå dig fri,
kæmp med al din energi
for Sovjetunion
I bedrift: Komsomol!
Og på land: Komsomol!
Overalt: Komsomol!
Bryder socialismen vej.
:/: Tja, de komsomoler -
hvad er det dog for ka’le?
Knippel-, knippel-, knippelfin
hver mand! :/:
Carmagnolen
Fransk kampsang.
T: ?
M: ?


:/: Ja, kræv kun, kræv kun, kommunist,

din ret, din ret, fra først til sidst! :/:

Til hver en fattig brød,

slut med at lide nød,

og husly til enhver

- hører vor sang, hører vor sang -

og husly til enhver.

Hører vor sang, lad os engang

da danse Carmagnolen!

Hører vor sang, hører vor sang,

vi danser Carmagnolen,

hører vor sang ... hadets sang.

:/: Gør op, gør op, hver kommunist,
vi vil ej leve livet trist! :/:
De rige holder fester -
snart møder vi som gæster
og holder tribunal
- hører vor sang, hører vor sang -
og holder tribunal
Hører vor sang, lad os engang
da danse Carmagnolen!
Hører vor sang, hører vor sang,
vi danser Carmagnolen,
hører vor sang ... hadets sang.

:/: På post, på post, hver kommunist,
provokation er fjendelist! :/:
Men hadets ild vi nærer,
til den en dag fortærer
den hele fjendefront
- hører vor sang, hører vor sang -
den hele fjendefront.
Hører vor sang, lad os engang
da danse Carmagnolen!
Hører vor sang, hører vor sang,
vi danser Carmagnolen,
hører vor sang ... hadets sang.

:/: Til kamp, til kamp, hver kommunist,
det er den sidste, sidste frist! :/:
I lande, nære, fjerne
skal lyse Sovjets stjerne
og grænser slettes ud
- hører vor sang, hører vor sang -
og grænser slettes ud.
Hører vor sang, lad os engang
da danse Carmagnolen!
Hører vor sang, hører vor sang,
vi danser Carmagnolen,
hører vor sang ... hadets sang.
Sovjet-Danmark
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ?
M: ?


Fra den blodbestænkte klode

lyder lydt et råb, en klage;

Skriget fra de undertrykte

holder ingen magt tilbage!

- Men fra Rusland os i møde

går den ny tids morgenrøde,

røde faner ildner, maner

til et mægtigt oprørsbål!

Kammerater! Kommunister!

Vær beredt til kampen for den nye tid!

Kammerater, op til strid!

Sovjet-Danmark er vort mål!

Fra det røde Rusland lyser
fremtidslandet os i møde!
Og på vestens uvejrshimmel
ser vi oprørsskæret gløde!
- Enkelt, spredt en flok forsøgte,
- rejs jer, alle undertrykte,
rot jer sammen! Pust til flammen!
Og gå enigt frem til kamp!
Kammerater! Kommunister!
Kun ved sammenhold vi sejren vinde kan!
Kammerater! Alle mand!
Frem til allersidste kamp!

Frem til kampen, proletarer!
Sovjet-Danmark, det er målet!
Sultekår og slavelænker
smider vi på oprørsbålet!
Klart står Sovjets røde stjerne
- ikke dunkel, i det fjerne -
nær den blinker, målet vinker,
blot vi vil, kan vi det nå!
Kammerater! Kommunister!
Danmarks undertrykte venter kun på os
Kammerater, mod og trods,
vi skal fjendens tropper slå!
“Unge Gardes” sang
Fra Revolutionær Sangbog 
T: ?
M: ?


Vi fra fabrikker, vi fra kontorer,

vi - den unge arbejderhær -

vi har nu længe nok måttet trælle,

vi - vil ikke mer’!

Frem, unge garde, fremad til sejr!

Samlet vi alting formår!

Til kamp for den danske sovjetrepublik -

forrest i hæren vi går!

Hvad vi må tale, hvad vi besejrer,
bånd, der snærer, bånd, der brast,
alt om vor kamp “Unge Garde” fortæller,
straks, vi slår det fast!
Frem, unge garde, fremad til sejr!
Frem imod dagen vi går!
 Når sejrer den danske sovjetrepublik -
I “Unge Garde” det står!

Borger og præst, sociale fascister,
hidser imod os, kniplerne slår!
Dog: “Unge Garde” kan ikke kues -
fast rødfronten står!
Frem, unge garde, fremad til sejr!
Mange på ungdom har kaldt -
Vi vil den danske sovjetrepublik!
Vi vil berette jer alt!

Her “Unge Garde”, ungdommens presse!
Arbejderungdom, kvinde og mand,
den må I læse, på den abonnere,
her: ungdommen foran!
Frem, unge garde, fremad til sejr!
Her er den ungdom der kan
Skabe den danske sovjetrepublik!
Her “Unge Garde” foran!
Når jeg ser så mange kvinder
T: ?
M: Johannes Madsen (Når jeg ser et rødt flag...)

            G        C        G
Når jeg ser så mange kvinder
                                  D7
der vil kæmpe for sin sag
            Am             Em           A7
kan jeg mærke det’ lissom jeg finder
        A7                        D
atter mod til de daglige slag
              G             D7      G
Man har kæmpet i generationer
         C                   Am     D7
for et samfund med ligelighed
         G                               C
deres drømme og ligeretsvisioner
           G         C          G
skal vi gøre til virkelighed

Jeg har set min moder slide
og jeg lovede mig selv
hendes skæbne vil jeg ikke lide
jeg vil ej være samfundets træl
For som ufaglært kvinde at stå som
ydmyg slave, der orker at se
og forstå, hvorfor kvinderne må gå som
dårligt lønnet reservearmé.

Man har lært os, vi bør mene
vi blot skal sikre os selv
og i kampen vi står helt alene
kun den selviske stræben gi’r held
Kvindens sag vi dog aldrig kan vinde
om vi splittet og enkeltvis står
vil vi frihed, så må vi sammen finde
er vi mange vil vi styrke få

Alle kræfter må vi samle
solidarisk må vi stå
og i tvivl vi ej mere bør famle
for vi ved hvilken vej, vi skal gå
Socialismen vil kvinden frigøre
al vor tillid vi sætter dertil
Men til virkelig frihed det fører
først når kvinderne selv ved, hvad de vil

Til en ægte ligestilling 
kræves mer’ end ligeløn
vi skal også ha’ lige bestilling
arbejdsdeling ej grundet på køn
Vi skal deles om arbejdet hjemme
som vi ude ta’r hver sin tørn
Alle fædre må lære at fornemme
lige ansvar for hjem og for børn

Vi skal være med at bygge 
socialismens samfund op
vi må ikke forblive i skyggen
så kun mænd står i samfundets top
Når vort folk ta’r sin verden i eje
skal det ses, den består af to køn
Kun ved sammen at finde nye veje
kan vi sammen skabe en verden så skøn.
Inderst inde er du alligevel en rigtig kvinde Anne-Mari
T&M: Karen Smith, Lousie Walden & Gunnar Edander

      Am                Em             
Studine fra Holstebro
       Am                               Em               
med go’ eksamen og ligeretstro
F                  C                            
tog til Århus for at studere
F                      C                       
lærte at tale og argumentere
Dm                                      E
først da jeg giftede mig med slør på
    Dm             E                       
fik alle højt humør på
Am                                 F
Inderst inde er du alligevel 
              Dm      Em    Am                     
en rigtig kvinde Anne-Mari

Får et job jeg holder af
mere og mere dag for dag
forsørger min mand på lønnen
men hører bestandigt bønnen
lav ham nu også en hindbærtærte
du må vel nok ku’ lær’ det
Inderst inde er du alligevel 
en rigtig kvinde Anne-Mari

Bli’r chef og avancerer
bi’r ordrer og administrerer
får det hele til at trille 
lige til jeg ska’ ha’ en lille
da ble’ der fryd på pladsen
endelig kom der stær i kassen
Inderst inde er du alligevel 
en rigtig kvinde Anne-Mari

Over mit hoved’ ungdommens paroler
frihed, lighed og revolutionssymboler
under fødderne dyndet, jeg aldrig når op af
den virkelighed man må få en prop af
når jeg steger frikadellen
mærker jeg igen modellen
Inderst inde er du alligevel 
en rigtig kvinde Anne-Mari

Den morgen hvor jeg vågner
ved mit eget skrig
i den stigende panik hvorfra jeg ikke
ka’ gøre mig fri
den aften jeg siger op for at blive
hjemmegående
for at skure og skrubbe og elskovsdåne
den dag ambitionerne ryger over bord
høres et ensstemmigt talekor
Inderst inde var du alligevel 
en rigtig kvinde Anne-Mari
Muddermålet
Fra “Svantes Viser”, 1972
T&M: Benny Andersen

        F          C        F                Bb      C7       F                    
Vort muddermål er hæsligt. Det har så fæl en klang.
                           C            G7           C                   
Hvormed skal jeg ligne og prise det i sang?
     C7                  F           Dm      G7         C                           
En halvgammel luder med rød og svampet tud
           F                                Bb       C       F               
:/: men hun er så gæv og hun holder stadig ud. :/:

Hun lægger os på læben hvert galt og grødet ord
til elskovs hæsen stønnen, til festens drukne kor
Er hjertet trangt af sorgen og svulmer det af lyst
hun skænker os bøvset som kan lette vort bryst

Og om i øst og vest vi har sværmet og søgt
de nye tiders visdom, de svundne landes kløgt
hun lokker og hun drager, vi følger hendes bud
Hun er en gammel luder og holder stadig ud

De fremmede der prøver at lære hendes sprog
de synes det lyder som havregrød i kog
Og hver gang de prøver at magte hendes mål
da ler hun så hjertesløst og siger bare: skål!

Og alle de skjalde hun skænked ordets magt
de herser kækt med sproget, men savner stærkt kontakt
Hver sang som folket kender og lytter til med lyst
er mest på tysk og engelsk og fra den spanske kyst

Hver vandet vits der lokker på læben frem et grin
dem kan hun, selv i søvne, de første tolv dusin
Hvert grynt der kom fra maven og som til maven går
er tonen i vort sprog gennem flere tusind år

Og ordene falmer og skiftes om med ord
og dialekter glemmes som sne der faldt i fjor
og sprog efter sprog segner hen som stjerneskud
men hun er så gæv og hun holder stadig ud.
Rosa danser
T&M: Troels Trier

Siges: Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht danser sidste dans i skoven

                  Dm            C7                      
Du mærker duften af lavendel
     F                        C7              
de danser kind mod kind
Dm              C                            F                        
Rosa danser kind mod kind med Karl
     Dm      C7                 
En duft så tung
     F                   C7               
så tung i nattens vind
Dm     C               F                    
Rosas ansigt er af guld
                                   G                   F 
Nej, nej, nej, ikke den hårde hånd 
                     A           G          F              
Søvnen er så lang, så lang, så lang.

Du drømmer om solen
du drømmer om den fjerne strand
du danser på græsset som et dyr
Du danser langs bredden
du danser langs det dybe vand
du danser sidste gang med Karl
Nej, nej, nej, ikke det kolde vand
Døden er så tung, så tung, så tung.
Det nye liv
Chilensk sang
T&M: Luis Advis

 
Fra bitre kampe i mørket
 
fra stilhed og ensomhed

formes det nye menneske
 
solidarisk i enighed
                                                          
:/: Der vokser en sang ud af mørket
                                           
sangen om enigheden
                                              
Stemmerne vokser sammen
                                                    
til et mægtig dundrende kor :/:

Så vandrer vi ud i solen
vi lærer at finde hinanden
lægger al splittelse bag os
som hindrer os i at gå fremad
:/: Det nye liv, det begynder
det nye menneske lever
Stå frem og kæmp for din mening!
Stå frem og forsvar din ret! :/:

Fra kæmpestore industrier
fra skove, havne og kontor
miner, landsby, små fabrikker
fra byerne, hvor vi bor
:/: vokser folkets kamp i styrke
som floden bryder den frem
En bølge spreder sig af enhed
overalt i vort land. :/:
Frihedssangen
T: Sv. Møller Kristensen (1945)
M: Knudåge Riisager

     G       C                        G                
En vinter lang og mørk og hård
     C        G           D
på fem forbandede år
      G        C        G     H                  
har knuget landet i sin favn
Em  D                    A                  
med kulde, sult og savn
D                     D7      Hm7                    
Og der gik slid på skoven -
        Em                 
Skår på skår
D              D7        G              D                         
og der gik råddenskab i svage træer
          C     H      Em                              
Gå til modstand, alle danske
G                     G            
alle mand som een
            D            G            
og gør Danmark frit!

Med tvang og terror gik de år
men nu går vinter mod vår
Det samler sammen mod en tø
hvor vinter og vold skal dø
På trods af mord og brand
og fængsel er
en folkevilje vokset og brudt frem:
Gå til modstand, alle danske
alle mand som een
og gør Danmark frit!

En storm - en skyllende april
en sidste niende april
en storm, der renser landet ud
med opgørets skarpe lud
Fej alle vissengrønne væk
og lad os se
det friske, grønne land igen
Gå til modstand, alle danske
alle mand som een
og gør Danmark frit!
Verdensungdomssangen
Skrevet til Demokratisk Ungdoms Verdensforbund i 1947.
T: Leo Oschanin 
M: Anatoli Kowikow (Nowikow?) 
O: Otto Gelsted

Am                      Dm                 
Børn af mange nationer
                               E7          Am                  
der er spredt til den fjerneste bred
C     C#dim     Dm        
folkeslags millioner,
        G7                               C     E7            
vi vil leve med drømmen om fred
Am                 Dm                  
Skilt af blå oceaner
G7                     C
mødes dog vore baner
F          C        Dm     Am                           
Hører I råbet? Vi ejer håbet
H7                  E                    
vi er de unges hær
              A                                   E7      A
Verdens ungdom slutter vagt om ret og fred,
F#7       Hm    E7            A                        
går med sang frem mod dag
                                                        A     E7               
I den kamp skal Danmarks ungdom være med
F#7      Hm   E7     A                             
nok en gang slå et slag
E      A             E                    
Ungdom, hold stand
A             Hm F#m Hm    H7 E     H  E7                                             
kom, stem i    vor    sang fra land til land
              A                                  E7      A                   
Verdens ungdom slutter vagt om ret og fred
F#7         Hm E7     A                         
Kom slut op, vi går med

Mørke tider vi mindes
og de venner, der kæmped’ og faldt
båndet mellem os bindes
og får styrke ved dem, der gav alt
Sejren vandt vi, men freden?
Hadet blusser og vreden.
Ivrige tænder
trældommens venner
galskab og krig på ny
Verdens ungdom slutter vagt om ret og fred,
går med sang frem mod dag
I den kamp skal Danmarks ungdom være med
nok en gang slå et slag
Ungdom, hold stand
kom, stem i vor sang fra land til land
Verdens ungdom slutter vagt om ret og fred
Kom slut op, vi går med

Onde kræfter er ude
og vil kvæle hver frihedens blomst
Lad blot ulvene tude
det er os, der ler bedst og ler sidst
Een ting vil vi betrygge,
folkets fremtid og lykke!
Intet skal true,
intet skal kue
ungdommens stærke hær
Verdens ungdom slutter vagt om ret og fred,
går med sang frem mod dag
I den kamp skal Danmarks ungdom være med
nok en gang slå et slag
Ungdom, hold stand
kom, stem i vor sang fra land til land
Verdens ungdom slutter vagt om ret og fred
Kom slut op, vi går med
Det blodrøde bånd
Lavet til den 10. ungdomsverdensfestival i Det Det Var i 1973. 
T: Joachim Wervlau 
M: Helmut Baierl 
O: Ester Christiansen/Det ny Liv

Em                                                    
Broder - ubekendte broder
                                  
du er ej alene mer’
Am                                                  
vi vil kæmpe sammen med dig
                       H
vi bli’r fler’ og fler’
Em                                             
Søster - ubekendte søster,
                                  
 du er ej alene mer’
Am                                            
med dig kæmper millioner
Em      H       Em                          
vi bli’r stadig fler’
       Em            Am         Em                                      
der går om vor klode et blodrødt bånd
      Em          Am             H7                                          
det binder os sammen, vi går hånd i hånd
      Am                                            
det lyder et navn vi alle forstår
Em  H   Em                      
solidaritet 
E7  Am                                            
det lyder et navn vi alle forstår
Em  H   Em                      
solidaritet :/:

Venner hør den røde stemmme
lyder højt fra land til land
vores internationale
høres i hvert land.
Vietnam kæmped’ sig til sejr,
Chiles kamp er ikke endt,
sammen vil vi sejren vinde,
fredens håb er tændt
:/: der går om vor klode et blodrødt bånd
det binder os sammen, vi går hånd i hånd
der lyder et navn vi alle forstår
solidaritet :/:
De mørke fugle fløj
Skrevet 9/4-1940.
T: Otto Gelsted 
M: Karl CLausen

     Hm                                   
De mørke fugle fløj
      Em                               
ved gry med motorstøj
  Hm           Em            F#                   
i eskadriller over byens tage.
     Hm                             
Da så vi og forstod,
      F#m         E    A                     
det gik til hjertets rod,
   Hm         F#m                Hm F#                      
at vi fik ufrihedens brød at smage

En dag så klar og blå!
Den sol, vi vented’ på,
var kommet, men den lyste som i blinde.
Betvunget, smertestum,
lå Danmark sluttet krum,
så dybt i kval og nød som ingensinde.

Men i den angstens stund,
du lå med blodig mund,
og alt omkring var dødsens nat og gru,
da så vi og forstod
til vore hjerters rod,
at aldrig har vi elsket dig som nu!
Sang til friheden
Oversat 1983 efter Björn Afzelius’ version fra 1982.
T&M: Silvio Rodriquez 
O: Søren Plum

E                 A H         E      A  H  E
   Du er det fineste jeg ved.
                 A  F#m H          F#m               
Du er det dyreste i verden.
                 H                     
Du er som stjernerne,
        E    G#m             
som vindene,
       C#m                    
som bølgerne,
       A                 
som fuglene,
       F#m                      Hsus9  H7              
som blomsterne på marken.

Du er min ledestjerne og ven.
Du er min tro, mit håb, min kærlighed.
Du er mit blod
og mine lunger,
mine øjne,
mine skuldre,
mine hænder og mit hjerte.

Friheden er dit smukke navn.
Venskabet er din stolte moder.
Retfærdigheden er
din bror og freden søster.
Kampen er din far,
og fremtiden dit ansvar.
En tanke blev sået i menneskets sind
Skrevet i 1985 til SiD/A, Horsens i anledning af deres 100-års jubilæum.
T: Carl Scharnberg 
M: Peter Abrahamsen

     E                        H                                  
En tanke blev sået i menneskers sind
    H7                            E
af mennesker længe før os.
        E                             H
Den styrkede svage. Gav syn til en blind.
       H7                         E                   
Gav håb til det såkaldte ros.
       G7                                    Cm                       
Den blev til en drøm, som man levede i,
      A                                    E             H               
en drøm om en verden, hvor rosset var fri!
        G7                      Cm                                 
Med føde til alle! Med arbejde! Fred!
      A                          E          H                 
Det blev en ide, andre ville slå ned.
           E                            H                       
:/: Dér lærte de gamle det, længe før os,
    H7                                               E           
at retten for småfolk kun nås ved at slås. :/:

Og da der kom fler, som ud af et hi,
og stemmerne blev til et kor.
Et håb blev til tro, og et jeg til et vi.
Dér satte det nye sit spor.
De sprængte utallige normer, der bandt.
Vi andre nød godt af de sejre, de vandt.
Men nogen sprang fra, hvor lidt velstand kom til,
og mange gik med i det kyniske spil.
Nu ser vi så selv, som de gamle før os,
at tryghed kun nås ved bestandig at slås.

Der ligger en verden foran os i svøb.
Vi véd at den verden er vor.
Vi børn af den klasse, man ventede krøb,
kan selv lægge hånd på dens ror.
Men hvis vi skal give de unge det håb,
så klares det ikke med højlydte råb.
Vi øger kun klassens visioner og magt,
hvis vi og de unge kan finde en takt
og bruger vor viden som andre før os:
En verden for småfolk nås kun ved at slås!
Sangen om de tre generationer
T&M: Kaj Himmelstrup

C                            G7                    
Bedstefar fødtes på Nørrebro
                               C
hvor lejekasernerne står
                               G7
han sled sine lasede barnesko
                            C
i trange og fattige kår
      F                            C
og da han som tolvårig arbejdsdreng
     G7                       C
gik ind af fabrikkens port
     F                                C
vidste han at skæbnen er afgjort og streng
     G7                           C
og livet en køn omgang lort
        F                                 C
Men mødet med mændenes kuede ånd
F                            C
tændte en ulmende gnist:
        F                                C
Man burde ku’ sprænge de snærende bånd
     D7                         G
og så blev han syndikalist
G7   C                            F
Han talte den misbrugte arbejders sag
       G                             C
han sloges med dumt politi
       F                           C
han stred så at arbejderklassen en dag
           G7                     C
kunne skabe sit eget parti

Hans søn voksed’ op i et hjem, der var tro
mod socialismens ide
han gik i protesttog i barnesko
Karl Marx fik han ind med ske
og da omtrent automatisk gled ind
ad fagforeningens port
da vidste han dybt i sit klassetro sind
at her sku’ der ske noget stort
For her sku’ han virke i faderens ånd
den praktiske idealist
men lidt efter lidt blev der langsomt lagt bånd
på oprørets ulmende gnist
nu var de små resultater det gjaldt
dem må man jo ha’ som parti
han lærte at tale taktik overalt
og at tænke i kompromis

Hans sønnesøn fødtes på Østerbro
i borgerlig pænhed, De ved
og han fik skam slidt en del dansesko
for den slags gi’r selvsikkerhed
og da han med lodder og trisser og held
gik ud af gymnasiets port
da vidste han højlig tilfreds med sig selv
at han ville bli’ noget stort
At holde på magten er blevet hans fag
han gjorde et sikkert parti
at samle på stemmer er blevet hans sag
han kalder det demokrati
Han ejer fremdeles den brændende glød
han fik fra sin bedstefar
nu lyser den ulmende varm og rød
fra enden af hans cigar
Kom, kom, kom!
T: Jesper Jensen 
M: ? (Kom, kom, kom til frelsermøde)

F
Kom, kom, kom til grundlovsmøde
C
Festen for et gennembrud!
           F
Vi har skrevet, talt og slidt
          H
vi har sunget, vi har stridt:
           F                  C                     F
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
bøgen står i sommerskrud!
Hver en pamper og lakaj
si’r det går den gale vej:
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
vi holdt stand i storm og slud!
Gamle mænd i Rom og Bonn
ryster lidt på deres hånd:
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
den gav liv, den skarpe lud!
Parlamentet i Strassbourg
er en flaske fuld af fluer:
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
væltes skal den gamle gud!
Monopolers EDB
regner på hvad der vil ske
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
disciplinen den er truet!
Kommissionens korridor
lugter brændt af ukvemsord
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
samarbejdet står for skud!
Hør et kæmpeskænderi
om Europas energi
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
fælleskabet virker knuget!
Harmonien er lidt syg
når det gælder jagerfly
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
syng om splid og sammenbrud!
Se den fine union
fuld af fup og korruption
Nu vil mere end det halve Danmark ud!

Kom, kom, kom til grundlovsmøde
fler’ og fler’ har gennemskuet
hvad de sikre stemmer sa’
- det er pølsesnak i dag -
Nu vil mere end det halve Danmark ud!
Overgangen over Ebro
Nogle af den spanske borgerkrigs største slag fandt sted ved floden Ebro i Nordspanien (Baskerlandet???)
T: ? 
M: ? 
O: Bent Zendlersen

                Dm                                    
:/: Og den røde hær ved Ebro -
A7                                                  
rumbala, rumbala, rumbala, :/:
    F                             C
:/: overskrider flodens dyb.
              Bb             A7
Ay Carmela, Ay Carmela :/:

:/: Mangen en forrædder skælver -
rumbala, rumbala, rumbala, :/:
:/: Vi gør op med den slags kryb
Ay Carmela, Ay Carmela :/:

:/:Store er fascismens fagter -
rumbala, rumbala, rumbala, :/:
:/: stor er deres bombes kraft
Ay Carmela, Ay Carmela :/:

:/:Men en plads i folkets hjerter -
rumbala, rumbala, rumbala, :/:
:/: det har Franco aldrig haft
Ay Carmela, Ay Carmela :/:

:/: Megen modgang må vi lide -
rumbala, rumbala, rumbala, :/:
:/: på vor vej mod sejrens dag
Ay Carmela, Ay Carmela :/:

:/: Men vi kæmper til det sidste -
rumbala, rumbala, rumbala, :/:
:/: for den spanske friheds sag
Ay Carmela, Ay Carmela :/:
Die Herren Generale
Fra den spanske borgerkrig
T: Ernst Busch 
M: Spansk folkemelodi

C                G     C            
Die Herren Generale,
C                G     C 
Die Herren Generale,
Dm            G      C                                  
Die Herren Generale,
  F        C             
mamta mia,
          G         Am                  
hab’n uns verraten,
          G         C             
hab’n uns verraten.

:/: Wer hat denn diese Herren :/:
mamta mia, 
:/: so schlecht beraten ? :/:

:/: Madrid, du wunderbare :/:
mamta mia,
:/: dich wollten sie nehmen :/:

:/: Doch deiner treuen Söhne :/:
mamta mia,
:/: brauchst dich nicht zu schämen. :/:

:/: Und alle deine Tränen :/:
mamta mia,
:/: die werden wir rächen :/:

:/: Und alle unsre Knechtschaft :/:
mamta mia,
:/: die werden wir brechen :/:
Høje kaserner, snævre gyder
T: Mikkel Christensen (1908)
M: Leif Varmark

C                     F          C      
Høje kaserner, snævre gyder
F       C                            G        
Tåge dannet af kvælende røg
C                               F               C          
tusinde stemmer, der summer og syder
F              C        G          C      
Bulder af vogne, brag og støj
     F                         C                                                        
En gadehandler, der roser sit kram
     G                     G                 C                                                   
en lirekasse og en mand, der er lam

Snavsede unger i gadesølet
Mødre ved vask og på fabrik
I skumle kroge snøfter forkølet
Flaskebarnet med brustent blik
En olding rokker fra dør til dør
og tigger af dem, der bestjal ham før

Kraftige mænd går arbejdsløse
ude lov til at gøre gavn
fremad de slentrer, dumme og døse
sløvet af kulde, sult og savn
Og når så en mand er berøvet hans magt
byder man ham en slavekontrakt

Kvinder, der ofrer ungdom og styrke
for at erhverve det daglige brød
lønnes så slet, at de enten må dyrke
prostitution, eller lide nød
Kærligheden har spillet fallit
Ægteskab er et vaneskridt

Og gennem disse forpestede grunker
går der en stråle af lys og luft
Her er profitten samlet i bunker
uden nytte og sund fornuft -
En elevator går op og ned
benyttet daglig af to eller tre

Flintstenene man spinder i tråde
og danner af disse en sjælden hat
man lægger en mine og bygger en flåde
der springer i luften den næste nat -
det hele: et mægtigt mordapparat
der dømmer den kapitalistiske stat
Blowing in the wind
T&M: Bob Dylan

                                                               
How many roads must a man walk down,
                                            
before you call him a man?
                                                                           
Yes’n how many seas must a white dove sail,
                                                    
before she sleeps in the sand?
                                                                                 
Yes’n how many times must the canon balls fly,
                                                    
before they’re forever banned?           
                                                                               
The answer my friend, is blowing in the wind.
                                                            
The answer is blowing in the wind.

How many times must a man look up,
before he can see the sky?
How many ears must one man have,
before he can hear people cry?
How many deaths will it take till he knows,
that too many people have died?
The answer my friend, is blowing in the wind.
The answer is blowing in the wind.

How many years can a mountain exist,
before it’s washed to the sea?
How many years can some people exist,
before they’re allowed to be free?
How many times can a man turn his head,
pretend that he just doesn’t see?
The answer my friend, is blowing in the wind.
The answer is blowing in the wind.
Den ukendte soldat
T&M: 

         F         G     G9  C                 Am                     
Hans øjne er blå - eller brune - eller grå
       F          G       G9       C                       
han slås det bedste han formår.
           F                       G     G9     C              Am                   
Han er tredive godt og vel - han er bare sytten år
             F                             Dm  G7
men har vær’t soldat i tusind år.
             F                 G7      C                  Am                            
Han ka’ vær’ en katolik, en hindu, en baptist,
     F                G        G7 C                      
en jøde, en budist, en ateist,
           F                    G            
og når andre si’r han skal,
G9        Em          Am                       
dræbes folk i hobetal.
                   F                                     Dm7   G7       
Han slås og dræber - og bli’r dræbt til sidst.
            F                  G7             
Og han slås for Canada,
       C                 Am                       
han slås for Pakistan,
     F                      G  C                
for Rusland og for USA.
       F                 G       G7       C                     Am                    
Han kæmper alle vegne for det land han fødtes i,
            F                                                 Dm  G7         
og han tror hver gang det bli’r den sidste krig
            F                    G                 
Og han slås for kommunisme
G7 C               Am                  
og for demokrati.
        F                      G   G7 C                      
Han tror, at krig kan bringe fred.
              F                    G        
Det man gi’r ham ordre til
G9          Em                   Am                    
gør han - skønt han ikke vil,
           F                                              Dm  G7        
og han slås på trods af det, han tror og ved.
         F                G                 
Uden ham havde Hitler 
G7     C                   Am                      
aldrig få’t så stor en magt,
        F                 G       G7        C                         
uden ham var der ingen Djengis Khan.
            F                       G                
Han er den, der bru’r sit liv 
G7      Em            Am                       
som et våben i en krig,
         F                                                  Dm   G7
uden ham var krig en tom og dødsdømt plan.
           F                      G                            
Han er navnløs, kun et nummer
G7         C               Am              
kun den ukendte soldat,
      F                     G         G7   C                     
der modta’r ordrer som en automat.
                 F                   
Og han er dig og mig,
                G    G7         
ja, dig og mig,
     Em                  Am                
og først når vi si’r nej,
           F                                              
er den sidste krig, den sidste krig
    Dm                 
forbi.
Universal Soldier
T&M: 

He’s five feet two and he’s six feet four,
he fights with missiles and with spears.
He’s all of thirty one and he’s only seventeen,
he’s been a soldier for a thousand years.

He’s a catholic, a Hindu, an atheist, a Jain
A Buddhist and a Baptist and a Jew.
And he knows he shouldn’t kill, and he knows he always will
Kill you for me my friend and me for you.

And he’s fighting for Canada, and he’s fighting for France
He’s fighting for the USA.
And he’s fighting for the Russians, and he’s fighting for Japan
And he thinks we’ll put an end to war this way.

And he’s fighting for democracy, he’s fighting for the reds
He say’s it’s for the peace of all.
He’s the one that must decide who’s to live and who’s to die.
And he never sees the writing on the wall.

But without him how would Hitler have condemned them at Dachau
Without him Caesar would have stood alone.
He’s the one who gives his body as a weapon of the war
And without him all this killing can’t go on.

He’s the universal soldier, and he really is to blame.
His orders come from far away no more.
They come from here and there and you and me,
And brothers can’t you see,
This is not the way we put an end to war.
Ingenmandsland
Fra pladen “Ingenmandsland”, 1983
T&M: Eric Bogle 
O: Jens Memphis

       D                                G              
Godmorgen, soldat, har du noget imod
     Em A7                              D                                       
At jeg sætter mig lidt her ved gravstenens fod?
                                            G           Em            
Jeg har vandret så længe og nu er jeg træt
     A7                          D                               
og halv times hvil ville gøre mig godt.
                                                    Em
Jeg kan se på din gravsten, du var kun nitten år
          A                                A7
da du mødte en død, som vel ingen forstår,
           D                                             Em
var det hurtigt og let, eller var det som år
      A7                             D
før døden gav fred for de smertende sår
              A
Mon de sænkede flaget,
        D
mod skuddene braged’
         A                                D
mens trompeteren blæste retræten for dig?
             Em                            A7
Var det takken som de kunne give
              D           Em          Am D
for hvad du måtte gi’ - selve livet?

Mon du havde en kone, en kær’ste måske
som håbede atter at få dig at se?
En der husker dig endnu som var det igår,
og for hvem du stadig kun er nitten år.
Eller er du en fremmed, uden slægt, uden navn,
som i ensomhed nåede den yderste havn,
et lys der forsvandt og som ingen vil savne,
som blot blev blæst ud da det havde gjort gavn?
Mon de sænkede flaget,
mod skuddene braged’
mens trompeteren blæste retræten for dig?
Var det takken som de kunne give
for hvad du måtte gi’ - selve livet?

Se, idag er der sol over marken igen,
og tusinde valmuer blomstrer på den,
hver skyttegrav jævnede plovskæret ud
og sletted’ hvert spor af ild, gas og skud.
Men her er det stadigvæk ingenmandsland,
og de tusinde stenkors står ret, mand ved mand,
- et makabert symbol på hvad mennesker kan
når vanviddet voldta’r fornuuft og forstand
Mon de sænkede flaget,
mod skuddene braged’
mens trompeteren blæste retræten for dig?
Var det takken som de kunne give
for hvad du måtte gi’ - selve livet?

Jeg kan ikke la’ vær’ med at spørge mig selv
om I vidste hvorfor I sku’ slås ihjel
Om I troede på dem, der sa’ - at når I
havde kæmpet den krig, så var al krig forbi?
Men fornedrelsen, lidelsen, døden, min ven,
alt det var omsonst og forgæves såmænd,
for det hele er sket om igen og igen
og igen og igen og igen og igen.
Mon de sænkede flaget,
mod skuddene braged’
mens trompeteren blæste retræten for dig?
Var det takken som de kunne give
for hvad du måtte gi’ - selve livet?
Bare solen vil skinne
Sovjetisk pionersang. Omkvædet er taget fra et barns tekst til sin tegning.
T: Ochanine 
M: A. Ostrovski 
O: Carsten Andersen

Gm                         
Solen er rød
A7          D7                 
jorden er grøn
Gm              A7          Cm6 D                          
se her, hvad Anna har tegnet:
Bb          Gm               
Her er et hus
Cm         F                    
her er en mand
F7               Cm7        Dsus               
her har hun skrevet et vers:
     D7   G                               
:/: Bare solen vil skinne
                        Am7                
bare jorden vil blomstre
                       D7           
bare mor altid er der
        Am D7       G                    
bare jeg må bli’ stor :/:

Hør du soldat
hør her soldat
alle er bange for bomben
Øjnene ser
tusinder ser
angste mod himlen og si’r:
:/: Bare solen vil skinne
bare jorden vil blomstre
bare mor altid er der
bare jeg må bli’ stor :/:

Sammen vi står
sammen mod krig
folkene kæmper for freden 
Piger for fred
drenge for fred
alle må nu være med:
:/: Bare solen vil skinne
bare jorden vil blomstre
bare mor altid er der
bare jeg må bli’ stor :/:
Dueplagen
Skrevet 1983 til Påskemarch for Fred, udsendt på pladen “Dueplagen”, 1984.
T&M: Gudmund Auring

G          D           C         D
Vi, vi er verdens største hær
      G             D                 C                D
- almind’lige men’sker fra fjern og fra nær
G               D         C         D
Folket der ikke vil trykkes ned.
            C            D                G    D 
Nu marcherer vi sammen for fred.

G           D                                                           
Duernes terror 
       G            D
bli’r værre og værre,
G             D              G                D
Kohl er bekymret og Thatcher er vred.
G                D
Folket marcherer, 
       G          D
bli’r flere og flere,
  G       D                                   G
- ikke i takt, men med råbet om fred.
G            D                   
Stålproducenter 
      G        D
og våbenagenter
G             D               G              D
føler selv angsten, de før indgød os
G                 D
Hvorfor dog frygte, 
      G             D
når ingen kan flygte.
G                 D                         G
Næh - vi vil hel’re stå oprejst i trods.
Vi, vi er verdens største hær
- almind’lige men’sker fra fjern og fra nær
Folket der ikke vil trykkes ned.
Nu marcherer vi for fred.

Oh sikke tider når duerne skider
på herskernes statuer af stål og af sten
Hvad er vel panser når mennesker danser
på magtens bastioner med tordnende ben.
Tusinder vil slås til de vinder
ved Greenham Common-basens hegn,
og millioner vil synge de toner
om fred, som gør vores stemmer til een
Vi, vi er verdens største hær
- almind’lige men’sker fra fjern og fra nær
Folket der ikke vil trykkes ned.
Nu marcherer vi for fred.

Magten den vakler for de arme stakler
som bygger der’s stilling på frygt og foragt.
Drinken er bitter for den, hvis profitter
forsvinder, når nedrustningsbølgen får magt.
Men vi vil synge og samles i klynge
og danse på torvet ved dag og ved nat,
mens duer la’r falde
små klatter på alle
- små bomber som sætter en plet på din hat.
Vi, vi er verdens største hær
- almind’lige men’sker fra fjern og fra nær
Folket der ikke vil trykkes ned.
Nu marcherer vi for fred.
Kun gennem enhedsfront
Fra den 10. ungdomsfestival i DDR i 1973.
T: Heinz Kahlau 
M: Klaus Schneide 
O: Knud Grumløse
 
     G                 Hm                    C       D7   
:/: Kun gennem enhedfront med unge i alle lande
G                Hm                    C           D7 G
Kun gennem enhedsfront på hele vor jord
                                                 
Fred og venskab - solidaritet.
                                                            
Fred og venskab på hele vor jord :/:

G# A7
  
        D                         F#m                           
Hvordan kan vi stoppe hungersnød
          G                 A7                      
så den ikke betyder fleres død,
           D                          G                        
og det fattigste menn’ske får sin ret
E7     A7    D               
og bliver mæt.
                                    F#m                             
Hvordan kan vi stoppe våbnenes brand,
G                            A7               
og hindre et liv på krigens rand,
                D                        G            
det (er et) spild af penge og energi,
E7       A7   D     F  F#  G                
stop deres krig!

Hvordan kan vi sikre kampen for fred
så folkene samles i en front så bred,
at SAMEKSISTENS ikke kun bli’r ord.
Fred på vor jord!
Hvordan kan vi stoppe folkemord,
og jage CIA fra Chiles jord,
en fremtid uden forbrydelser
for mennesker.
:/: Kun gennem enhedfront med unge i alle lande
Kun gennem enhedsfront på hele vor jord
Fred og venskab - solidaritet.
Fred og venskab på hele vor jord :/:

Hvordan stopper vi industriens spild,
så luften igen bliver ren og mild,
støvet farver naturen sort,
væk med det lort!
Hvordan gør vi alle racer lige,
giver til den fattige, ta’r fra den rige.
Bryd den herskende klasses magt,
så er det sagt!
:/: Kun gennem enhedfront med unge i alle lande
Kun gennem enhedsfront på hele vor jord
Fred og venskab - solidaritet.
Fred og venskab på hele vor jord :/:

Det er klassekamp gennem 1000 år,
Spartakus, Marx og Luxembourg.
Det kravet, der lever i Lenins ord:
Fred, brød og jord!
Det er klassekamp gennem 1000 år,
Spartakus, Marx og Luxembourg.
Det kravet, der lever i Lenins ord:
Fred, brød og jord!
:/: Kun gennem enhedfront med unge i alle lande
Kun gennem enhedsfront på hele vor jord
Fred og venskab - solidaritet.
Fred og venskab på hele vor jord :/:
Adelande
DDR-sang fra midten af 70’erne
T: Bernhard Bohlke 
M: Klaus Hugo 
O: ?

Am                                     C          E       Am                      
Se på Chiles mænd, som er fanget i tusindtal.
                                                  C                E  Am        
Tænk på det, der skete, tænk på deres angst og kval
            Dm         G        Am                    
Selvom jorden er rød af blod.
          Dm         G        Am                   
Ingen kan slette sangen ud
                     C                
Unidad Popular
                           F           
Adelande Compañeros
               G                                      C          
hver dag fører dig nærmere mod målet.
                           F            
Adelande Compañeros
       G                         C                
overalt med Allende i Chile

Se på Chiles kvinder, når forfølgelse og vold
ikke engang for mødre og børn gør holdt
Hør fra mørket der lød et skrig,
styrk den kraft, der gør landet frit
Unidad Popular
Adelande Compañeros
hver dag fører dig nærmere mod målet.
Adelande Compañeros
overalt med Allende i Chile

Se på Chiles børn, se på deres sultne krop.
Mærk jer hvem der fylder tårevand i barnets kop.
Husk Allende han sagde det stærkt
at historien er folkets værk 
Unidad Popular
Adelande Compañeros
hver dag fører dig nærmere mod målet.
Adelande Compañeros
overalt med Allende i Chile
Løfte
Norsk arbejdersang fra 1920’erne.
T: Rudolf Nielsen 
M: Lillebjorn Nielsen

Am               E7                 
Vi, som intet ejer
Dm                    E7          
men som skabte alt
C                       G                
bygged’ skib og vej og
Dm                    G               
graved’ guld og salt

E7                Am
Vi, som intet ejer
G                       C       
men som skabte alt
E7                     Am                
bygged’ skib og vej og
F           E          Am              
graved’ guld og salt

:/: Vi, som mødte nøden
i den sorte by
med et håb om døden
hvert et morgengry :/:

:/: Vi, som intet lærte
uden biblens bud
hvor det had vi næred’
kaldtes synd mod Gud. :/:

:/: Vi, som avled’ unger
for at se dem dø
dø i krig og hunger
for ære eller brød :/:

:/: En gang skal vi hævne,
endnu gi’r vi tål.
Hærd din unge evne,
så den bli’r som stål. :/:

:/: Vi, som intet ejer,
men som skabte alt,
bygged’ skib og vej og
graved’ guld og salt :/:
Proletarer, vær på vagt
Oprindelig af Oktoberklub, DDR
O: Hans H. Færk

Am                         Dm                       
De, der ejer produktionen
G7                 Am    E7
stjæler det du producer’
Am                          Dm
mens de bruger dine kroner
Am                         E7
stadig fattigdom du ser.
Am                             Dm
Kønne ord de strør omkring sig,
G7              Am      E7
klassesamarbejdets ord.
Am                            Dm
Når du slås for bedre bolig,
Am                             E7
dovner de i swimmingpool.
Am        G             Am    G
Proletarer vær på vagt,
Am   G                  Am     G
og erkend at I har magt,
Am
spillet er for alvor tabt
Dm
uden jeres arbejdskraft
Am       G              Am
proletarer vær på vagt.

Og de myrder millioner
når profitten kræver så
se, nu står de med kanoner
det er dig de sigter på.
Spørg, for hvem det er du maser,
for dig selv eller for dem
gavner du din egen klasse,
eller borgerskabets slæng.
Proletarer vær på vagt,
og erkend at I har magt,
spillet er for alvor tabt
uden jeres arbejdskraft
proletarer vær på vagt.

Stands nu alle el-stationer
sæt nu hver højovn i stå
det er jer, der ejer magten,
uden jer går alt i stå.
Væk med åget, gør jer fri
væk med slaveri og nød,
stadig flere finder takten,
kaster lænken og bli’r rød
Proletarer vær på vagt,
og erkend at I har magt,
spillet er for alvor tabt
uden jeres arbejdskraft
proletarer vær på vagt.
Vi bygger dette land
Fra 1971
T&M: Fria Proteatern

      D
Jeg fælded’ trær i skoven,

jeg pløjede min mark.
      
Jeg pukled’ hårdt og engen stod grøn,
      G                    D
Jeg bygged’ en fabrik
     Em                 D
for magtens høje herrer.
       G                     Em                A
Jeg graved’ tørv og bragte fisken hjem.
                                                               D
Jeg bygged’ denne vej og huset hvor jeg bor.

      Em                                     
Nu sidder jeg med nedslidt ryg

Hvem høsted’ frugten?
            G                         D
Det var mig, der bygged’ landet
                G                    D
med mine hænder og min ryg.
     Em                   A
Nu spørger jeg for hvem det er
                        D
vi bygger dette land?
      Em                  A
Nu spørger jeg for hvem det er
                        D
vi bygger dette land?
København med K
Slagsang fra kommunalvalg 1977.
T&M: Kim Petersen
 
      C            F           C
Der stiger en sol i den årle stund
    F               G            C G7 
så flammende rød imod sky,
       C           F              C
den skinner i Dragør forbi Albertslund,
       F           G                C
den skinner i København by.
          G
København med K
          Am
du får arbejdstøj på,
     Em         D7         G           G7
for nu er det tid til at starte på ny
        C               F            C
:/: I kampen for arbejderklassens sag
     F                G         C
er København rede til slag :/:

København blev bygget af arbejdets hær,
den skabte dig, gjorde dig stor,
en del bukked’ under af slid og besvær,
du gav dem en plads i din jord
København med K,
kun du kan forstå,
hvorfor nye tanker så frodigt gror
:/: I kampen for arbejderklassens sag
er København rede til slag :/:

Den 1. maj er arbejdets dag,
da fester du, viser dig frem,
en svingtur med dig København, vil jeg ha’
jeg ta’r to, tre, fir’ måske fem.
København med K
hvordan skal det gå
den 1. maj sig mig, hvornår skal du hjem?
:/: I kampen for arbejderklassens sag
er København rede til slag :/:

Den 2. oktober i ‘72
du stod helt alene, men sej,
du trosed’ de andre, du gik på tværs
af resten, da du stemte NEJ. 
København med K
det var dig, der så,
hvad EF betød: København viste vej.
:/: I kampen for arbejderklassens sag
er København rede til slag :/:

Til hverdag du tager din tørn, hvor du skal,
og tit ta’r du mere end det,
du ønsker forandringer, det er dit kald,
du ved hvordan det skal gå til.
København med K
snart skal slaget stå,
med arbejderklassen og DKP
:/: I kampen for arbejderklassens sag
er København rede til slag :/:
 
Nu sænker sig mørket om København by
i Dragør forbi Albertslund,
dog farver den sidste solstråle hver sky,
et rødligt skær ses nok en stund.
København med K
du skal aldrig forgå,
du sover slet ikke, men ta’r kun en blund.
:/: I kampen for arbejderklassens sag
er København rede til slag :/:
Hør byen der larmer, veninde

T: J. Pellet 
M: D. Sjostakovitsj 
O: Otto Gelsted

       C           G7            C                  
Hør byen der larmer, veninde
                   G7            C G7              
og toge, der buldrer forbi.
      C              G7               C                   
Stå op! Lad os vandre med blæsten
     F           G7               C                   
og finde en sommergrøn sti.
          G7               C                               
Hvem tøver nu, og hvem er slap?
     F           C            
Vi går mod gry.
        Am      G        C       F                       
Med vinden synger vi om kap.
G7            C           
Verden er ny

Du vækkes af glæde du kære,
slut op i det syngende kor.
Vi vandrer mod fremtidens kyster
og favner den nyskabte jord
Hvem tøver nu, og hvem er slap?
Vi går mod gry.
Med vinden synger vi om kap.
Verden er ny

Vi hilser den hele brigade
og smiler til vennernes flok.
Den hæslige tro vil vi hade:
At dyrke sit eget er nok
Hvem tøver nu, og hvem er slap?
Vi går mod gry.
Med vinden synger vi om kap.
Verden er ny

Vi vandrer i spidsen for blæsten,
og når vi er segnet engang
skal andre frimodige unge
gå frem med vor sejrrige sang
Hvem tøver nu, og hvem er slap?
Vi går mod gry.
Med vinden synger vi om kap.
Verden er ny

Vi vil ikke fare med lempe,
når ondskabens hær rykker nær.
Vi elsker at leve og kæmpe,
og intet skal stoppe vor færd
Hvem tøver nu, og hvem er slap?
Vi går mod gry.
Med vinden synger vi om kap.
Verden er ny
Det nye Europa
T&M: Sebastian


Ja, velkommen til frihed og velkommen til fest

til den klareste luft og til den fedeste Vest

Hvor så mange på vejen til banken griner

og kører Mercedes og limousiner

Du tror det er løgn, der er lykken du fandt

Du er fuldstændig fri, ja det er sikkert og sandt

Der er sikkert og sandt

Det er ikke som det var i Østtyskland

Ja, velkommen til frihed. Til den frodige mark
Her er gulerødder nok til en knoldesparker
Du er købt for en slik af vore missionærer
fordi vi synes du har så meget at lære
I virkeligheden har vi det enormt socialt
Vi piller dig op hvis du kører fuldstændigt galt på Autobahn
Det er ikke som det var i Østtyskland (Vi er)


Nationale, socialister, kræmmersjæle og filistre

Liberale, kapitalister, konkurrenter, humanister

Alle stjerner i en film for kontorister

Spejderkåde nycampister, racerene kolonister

Vi er alle lige lige i det nye Tredje Rige

VI ER DET NYE EUROPA

Ja, velkommen til frihed, til den rette Union
hvor pengene synes at være den eneste vision
hvor den synlige magt synes så ligeligt fordelt
at ingen rigtig gider bekymre sig helt
Der er fuldstændig tjek på hver kvinde og mand
“Big Brother” styres af folk med forstand
Af folk med forstand
Det er ikke som det var i Østtyskland

Ja, velkommen til frihed og til demokrati
Du kan vælge mellem bingo og de ti vi ka’ li’
Vi er fælles om alt og du er fri til at gå
og sige skråt op med lortet, som du ikke kan forstå
Vi kan sidde hjemme i sofaen, måske vinde en million
det’ sgu da en chance mand
Og den havde de ikke i Østtyskland (Vi er)
Nationale, socialister, kræmmersjæle og filistre
Liberale, kapitalister, konkurrenter, humanister
Alle stjerner i en film for kontorister
Klistertaburetministre, målsøgende spritcyklister
Vi er alle lige lige i det nye Tredje Rige
VI ER DET NYE EUROPA

Ja, velkommen til frihed. Vi la’r kongehuset stå
selv når dannebrog forlængst har fået stjernerne på
Vi har solgt vore sjæle, vi er ligeglade
Når det hele er borte får vi kransekage
I Elverhøj synger vi om Christian
men vi rejser os først i kejserens sang
den nye kejsers sang
Den hedder: Sådan var det ikke i Østtyskland

Ja, velkommen til frihed og til foråret her
Der er noget i luften, der er meget i gære
Vi får ét parlament. Vi får ét militær.
Vi bli’r ét frit folk og vi bli’r Verdens Herre
Ja, da murene faldt var vi lige ved at tude
Nu bygger vi en ny, den er bare lidt længere ude
i overført forstand
Det er næsten som det var i Østtyskland (Vi er)
Nationale, socialister, kræmmersjæle og filistre
Liberale, kapitalister, konkurrenter, humanister
Alle stjerner i en film for kontorister
Spejderkåde nycampister, karsegrønne optimister
Vi er alle lige lige i det nye Tredje Rige
VI ER DET NYE EUROPA
De fem krav
Fra en kampagne i 1970’erne. Vistnok ikke den originale melodi.
T: Hans Henrik Færk 
M: Det ny Liv

G                        D                        
Medbestemmelse er en ret
     C                    G  D             
for hele ungdomsskaren
G                      D                    
En demokratisk sikret
     C                G  D            
indflydelse ved varen.
Am          D                        
Proletar i overtal
C               Am     D                 
mod monopolkapital
G                          D      G                 
Det skal snart bli’ deres fald
           C     D      G
ved et socialistisk knald

Når læretiden den er slut
da ofres mange unge
som arbejdsløs i nød og sult
med kone og en unge
Vi må alle, gammel og ung
bære på den byrde tung
at gå ledig i en stund
selvom vi når til kistens bund

Uddannelse er et krav 
om tolv års enhedsskoling
med mulighed, der kendegav
en bred erhvervsomskoling
Mesterlæren, den skal bort,
vi vil ikke på akkord
For arbejdsgiveren er en knort,
der tænker på sin egen komfort

Arbejdsgiveren tjener stort
på lærling og ungarbejder.
I vores løn vil vi ha’ redegjort
for det vi oparbejder.
Prisforhøjelser dækkes må,
dyrtiden ligeså
så lønnen, som vi unge får,
dækker vore levevilkår.

Alle unge skal sikres ret
til en bolig, der kan betales -
uden profittens dominans,
så lejen den kan dale.
(Den) grådighed, hvormed man flår
unge med ringe kår
sidder som et kæmpeskår
indtil boligen bliver vor

I Danmark har vi nød og slum
i hele kongeriget,
for det er kun en lille klump
der bli’r profitberiget
Ungdommen til kampen går -
vi skal sikre vore kår,
ved at vise hvor vi står
med magt bag de krav, der nu er vor’s.
Sangen om Karl Marx
Fra teatergruppen Skifteholdets stykke “Spillet om Avisen”, begyndelsen af 70’erne.
T&M: Sven Jensen

C              G              C            F
Dengang i trediverne skete der ting
              C       G           C
som kun årene skiller os fra.
C             G            C            F
Kriser, fascisme og krig går i ring
            C               G           C
med en masse, der sker os i dag.
D7
Bare forbindelsen bagud er go’
G            D7          G
så får du styrke for to - men
      C           G            C
De unge forstår ingenting,
                        G        C           F
de tror sgu det hele begyndte i går
        C                 F           C                 F
osse det der med skæg og skulderlangt hår
              C                    G                 C
Når man hører dem, så mærker man straks
                         F             C G             C
at de aldrig  har set et portræt af Karl  Marx
     C           G            C
De unge forstår ingenting,
                       G        C           F
de tror sgu det hele begyndte i går
         C              F               C           F
og at klassernes kamp er en sag fra i år,
              C                  G                 C
Når man hør’ dem, så mærker man straks,
         F                          C G             C
at de aldrig har åbnet en bog af Karl Marx

Gamle, du taler om tiden, der svandt,
som om tiden var gået i stå
Gu’ kan vi lære af dig, det er sandt,
for erfaringer har du som få.
Men hvis du stivner i fortidens spejl,
så er det dig, der ta’r fejl.
De gamle forstår ingenting,
de tror sgu det hele holdt op i halvtreds,
de snakker om minder og ta’r sig en spids
Når man hører dem, så mærker man straks
at de aldrig har fattet et klap af Karl Marx.
De gamle forstår ingenting
de tror sgu det hele holdt op i halvtreds
og med den teori er de ganske tilfreds
Når men hør’ dem, så mærker man straks,
at det bare er gas, det der med Karl Marx

Det postulat er sgu temmelig hvast
men OK jeg har selv fyret los
Nu må vi to holde sammen og stå fast
husk fremtiden tilhører os
Fremtiden - jamen er jeg med i den?
Gu’ er du så, gamle ven!
Nu fatter jeg slet ingenting
De unge si’r, der er plads til mig her,
at der endnu er brug for et gammelt stavær
Når jeg hør’ det, så mærker jeg straks,
at der stadig er mening og liv i Karl Marx
D’herrer forstår ingenting
De tror de kan skille os ad
skønt alle søbe af selvsamme fad
Når man hør’ dem, så mærker man straks
at der netop i dag er brug for Karl Marx.
Vi, der blev valgt til at være
Skrevet til landskonference for SiD’s Anlægs- og Bygningsarbejderes tals- og tillidsmænd, 1982.
T: Carl Scharnberg 
M: Trad. russisk (Brødre, lad våbnene lyne)

G                C               G
Vi, der blev valgt til at være
                     C    D7         G
talsmænd for det, der skal ske
C                         G
nu er det tiden at nære
D7                           G
kraft fra den gamle idé.

Rundt om os smuldrer der drømme,
- rester fra slag, der blev tabt.
Gribbe forsøger at tømme
landet for det, vi har skabt.

Hundrede tusinde venter!
Nu er det mere end nok.
Selv er vi lænket af renter.
Unge bli’r vraget i flok.

Rundt om os rustes til krige
Frygten skal trykke os ned.
Krige beriger de rige.
Dræber forhåbning om fred.

Vi, der blev valgt til at være
fortrop for det, der skal ske,
nu er det tid til at lære
at slås for den gamle idé!

Nej til bestandig at vige!
Nej til at vrages som skidt!
Nej til at ruste til krige!
Nej til den fælles fallit

Ja til at slås for de svage.
Ja til at bygge og så.
Ja til i kommende dage
at lægge den vej, vi vil gå.

Vi, der blev valgt til at være
fortrop må finde en takt.
Nu er det tid til at lære
at bruge vor enhed og magt
Sang om at sige ja
T&M: Jesper Jensen/ Holst/Würgler

    F                   Cm6#
Sålænge de kan få dig til 
    Bb        F         
at kæmpe for dig selv
    F                 Cm6#
sålænge er det altid dig
      Bb              F
der bliver slået ihjel
    Eb                 Bb
Sålænge de kan få dig 
       Cm
til at tro du har det godt
    Eb                Bb
sålænge har de mægtige
     Cm6#
en trofast undersåt

Sålænge de kan få dig til 
at spille deres spil
sålænge gør du altid det
de helst vil ha’ dig til
Sålænge de kan få dig til 
at frygte for at dø
sålænge er det altid dem
der høster dine frø

Den dag vi siger ja til
vor egen værdighed
den dag er vi en trussel mod
den vold de kalder fred
Den dag vi siger ja til
vor egen lyse drøm
vil alle gode kræfter ku’
forenes i en strøm

Den dag vi siger ja til
vor egen klasses magt
vil tusind brødres hænder bli’
mod vore hænder rakt
Den dag vi siger ja til
det røde morgengry
da bryder vi en verden ned
og bygger os en ny
Hymne til Gert Petersen
Teksten er - bortset fra sidste vers, der er skrevet af Jacob Andersen - skrevet efter et besøg i Nordkorea af bl.a. Pelle Voigt, der følte at SF's daværende formand ikke skulle stå tilbage for Kim Il Sung; melodien er Sovjetunionens nationalhymne.

     C           Em               F           Em
En fører har rejst sig fra fædrene grave
      F                C                 Dm      G
En gråskægget kæmpe med vilje af stål
      C             Em           F              Em
En leder, der bringer os lyset som gave,
     F            C               Dm             G
en fører for folket mod fremtidens mål
C                  G
Hil dig Gert Petersen
      Am                    Em
Du frelsermand og folkeven
F
Rorgænger. Lysbringer. Klippe af mod!
Dm    G                  C      Am
Fyr - tårn i denne mørke tid
Dm    G                     C      Am
For - hammer i den store strid
F               C       Dm              G
Før os til sejr, vi står for din fod!
 
O leder lad lyset beskinne dit følge
Lad folkene vågne i by og på land
Lad blomsterne blomstre og bølgerne bølge
i kraft af dit lederskabs lyse forstand
Hil dig Gert Petersen...  

Din stemme behager som honning i øret
du vældige skabning med hjerte af guld
Din hurtige hånd skaber orden i røret
og derfor vi sværger dig troskab og huld!
Hil dig Gert Petersen...
International
Fra "Sangbog for Socialdemokratiske arbejdere", 1886; forfatteren er ukendt; melodi: Dengang jeg drog afsted

      G
Der er et herligt ord
      D
Der er et herligt ord
       G
Som i vort hjerte bor
            A7                D
Ja, som i vort hjerte bor
        G
Hvis tanke og hvis lyd
     D
Forjætter fred og fryd
     G
Så langt som slægten dækker
A7      D
Jordens kreds fra nord til syd
       C                   D7
Det ord, det vil vi hævde
     G
Og leve i dets ånd
      C
Og stræbe til dets sejr
        G                     D7
Med hoved' og med hånd
      G
Det International
        D
Med hurra leve skal
      G        D7       G
Hurra! Hurra! Hurra!

Hvad er det for en snak
Hvad er det for en snak
At andre de er pak
Ja, at andre de er pak
Som uden ret og skel
Jeg skyde skal ihjel
Når en Hr. konge over tørsten
Drukket har en pæ'l
Er ej det lige meget
Hvordan så er mit mål
Når blot fornuft jeg taler
Og ikke galskabs skrål
Jo, det er soleklart
Hvert sprog er lige rart
Hurra! Hurra! Hurra!

Går vi til Kinas land
Går vi til Kinas land
En pisk har hver en mand
Ja, en pisk har hver en mand
Vi gerne ad det le
Men dersom vi vil se
Så tit med pisk spadserer
Fine københavnere
Hvad gør det så til sagen
Man er kinesermand
Når vore mandariner
Så prægtigt kan gå an
Nej, derfor et hurra
Kinesere skal ha'
Hurra! Hurra! Hurra!

Hvor solen lodret står
Hvor solen lodret står
De sorte negre går
Ja, de sorte negre går
De hvide herrer koldt
For slaver kun dem holdt
Og tvang dem til at trælle
I lænker og i bolt
Dog i de sorte kroppe
Stak tit en ædel sjæl
Imens de hvide herrers
Var ussel, sort og fæl
Og derfor et hurra
De farvede skal ha'
Hurra! Hurra! Hurra!

Nej det, som sondre kan
Nej, det som sondre kan
En mand fra anden mand
Ja, en mand fra anden mand
Er sjæl og hjertelag
Og tankens vingeslag
Men ikke grænsepæle
Og nationale flag
Gid fyrsterne må dejse
Samt hele deres trop
Med vore arbejdshænder
En stat vi bygger op
Et samfund overalt
Og internationalt
Hurra! Hurra! Hurra!
Vi er unge i Europa
Skrevet af nogle SFU'ere, DKU'ere m.fl. Grundlovsdag 1989. 
Melodi: Beethoven "Ode an die Freude".

D           A
Vi er unge i Europa
D                     A
Stridsmænd for en fælles sag
      D                  A
Med sværd og brynje vil vi kæmpe
D               A7  D
for vort stolte EF-flag
    A     D       A        D 
:/: Over bjerge, mark og vænge
A            F#      Hm  E    A
vandrer vi mod en U - ni - on  
D            A
Vælter alle landegrænser 
D                   A7   D
Dømmer hver en fej kujon :/:

Vi er unge i Europa
Værner om vor EF-ånd
EF-Unionens budskab
er at knytte blodets bånd
:/: Danmark vil nu gå til grunde
Sol går ned i Frejas sal
Op af mulden stiger EF
med guddom'lig kapital :/: 
Årgang 52
Tekst: Lars Madsen, melodi: Jahrgang 49, Berlin, DDR.

   D           A7          A       E               
I tooghalvtreds kom jeg til verden - 
       D   A7        A                 E
min far han var skibstømmersvend
      D            A7     A        E 
Min mor tog en måned fri fra fabrikken, 
      D              A7    A      E
dengang hun skulle føde igen.
     D                                           
Det første ord jeg lærte var Stalin - 
       E                      E7
ham talte de gamle meget om.
       D
Der hang et portræt af ham over bordet,
       E                         E7
som senere ganske diskret blev vendt om. 
      Hm
Det navn jeg bærer ku' ha' været et andet
     Gmaj
den gamle var heller ikke tilfreds
    Hm
da præsten dypped' mit hoved i vandet
     G                  D           A
var han afsted til partikongres.

I korte bukser med vand i håret 
gik jeg i skole hver eneste dag
det var før metodefrihedens dage 
- så det var konge, kirke og flag.
Den geografi vi lærte var enkel 
- "Din ven er i vest, din fjende i øst."
Vi lærte at russerne kun ville krig 
- det trykkede underligt i mit bryst.
For netop den gang fik vi mange breve, 
fra far - med russiske frimærker på.
Han skrev om hvor dejligt det var at leve 
og om hvor mange kilo han tog på.

På hverdage fik vi avisen med posten 
- om søndagen havde postbudet fri
en pakke med 30 tynde aviser 
sku' hentes på banen kvart over ti.
Og Aksel Larsen røg af i svinget 
- jeg var blandt dem der råbte: "Hørt!"
for min avisrute den blev mindre 
- der kom færre aviser end før.
Men dog gik verden ikke af lave, 
selv om endnu et billede røg ud.
Jeg fik en hund i fødselsdagsgave, 
den synes den gamle sku' hedde Knud.

Jeg gik til præst hver tirsdag morgen 
- vi stod bag ved kirkemuren og røg
i skolen lærte vi tysk og engelsk 
- og jeg fik mit første sæt herretøj.
Og far stod op og holdt en tale 
- han sagde at verden engang sku' bli' min
mor gav mig et slag over hånden 
- da jeg ville drikke det tredje glas vin.
Der kom gaver og vi sang sange; 
"Tillykke med den store dag".
Den vi sang de fleste gange, 
det var "Når jeg ser det røde flag".

I ‘65 den 6. juli 
tog hele familien til DDR
de havde fortalt mig henne på skolen, 
at folk de havde det dårligt dér.
Men jeg så ingen bistre soldater 
- jeg så paroler om fred overalt
jeg lærte ting om de andres verden 
- som ingen lærer havde fortalt.
Før vi skulle afsted sku' jeg til frisøren, 
"Knægt du ligner jo FANDEN selv!"
Jeg blev sur og smækked' med døren 
og råbte: "Jeg bær' mit hår som jeg vil"      

På væggen hængte jeg store plakater 
- jeg gik i skjorte med blomster på
de gamle sagde: "Du spiller for højt" 
- jeg tænkte: "De kan intet forstå."
Nu skulle vi alle elske hinanden 
- kærlighed bryder grænser ned
vi røg tobak, som staten forbød 
- og vi talte meget om sjælens fred.
Men da jeg lærte om Vietnamkrigen, 
da sved min skjorte som fnat og eksem
jeg smed blomster og skjorte til side 
og bytted' dem om med et Vietnam-emblem

I radio og TV fortalte man ikke 
om Vietnam og Cambodia
men hele maskinen blev sat i gang 
- da russerne rykkede ind i Prag.
Da kom de alle de kloge mænd 
og talte med harme og indignation
da lærte jeg ven at kende fra fjende; 
at kende fremskridt fra reaktion.
Og rektor græd fra talerstolen: 
"Jan Pallach har sat ild til sig selv"
To minutters stilhed på hele skolen 
- Jeg tog min taske og sagde "Farvel"

Med tiden læste jeg andre bøger 
- Marx, Lenin, Moskva 69.
Jeg tog mig en tur med EF-karavanen 
jeg så hvem der trak det tungeste læs.
Og nu er jeg 24 år gammel 
- måske ikke klog, men ét har jeg lært
om indhold og form, om at forandre 
- det enkle er for det meste svært.
I alle ting er der en akse 
- et tandhjul som holder værket i gang
og hvad der er småt skal lære at vokse, 
og magten skal blive vores engang

Jeg lærte aldrig helt at hade 
Jeg kom som den første, jeg går allersidst
Mine hænder er stærke, jeg elsker at leve 
Det er derfor jeg er kommunist  
Bon sens
Tekst: Harald Bergstedt

     Am          E7        Am
Jeg laver mine meninger selv
         D            E7        A      A7
Er det grund til at blive fornærmet?
        D            E7        A     A7  Hm
De er hverken fra London, Paris eller Rom
          D           E7         Am 
eller fra fabrikken henne om hjørnet
       F            Am
- Jeg laver dem selv

Og det rør mig aldrig en fjer,
hvad andre slår fast, jeg skal mene.
Hvad rører det mig, om jeg også skal gå
med mine meninger ganske alene.
Aldrig en fjer!

For jeg har jo kun dem, som jeg har;
Lad andre så spy eller stene dem.
Hvad hjælper de herligste meninger mig,
når mit ho'de ikke kan mene dem.
Det gi'r da sig selv.

Og hvad hjælper det mig, mine venner
maner sig ned for fode, 
når ikke jeg selv for mit liv, for min død 
kan få andet ind i mit ho'de 
- Hvad hjælper det mig?

Og hvad hjælper det mig de fortæller,
at udlandet tror noget andet.
Er udlandets skabninger klogere stof,
end de skabninger her i landet?
Højst usandsynligt!
 
En mennesketanke i Rom
og en ditto i Magleølse,
de ligner formentligt hinanden,
som en pølse ligner en pølse.
Sku' man nærmest synes.

Hvis den fra syden muligt 
er formet lidt mindre prima,
står den fra Ølsemagle
kanske bedre til vores klima.
Særdeles troligt!

Jeg laver mine meninger selv
og får efterhånden en masse.
Trykker de, laver jeg dem om igen
til jeg får dem påny til at passe.
Tak for opmærksomheden.
Masselinien
Tekst: Mao Zedong
Musik: Hug/Voss/Valo/Brill, 1979

C
Folket og kun Folket
    G
Er drivkraften 
                                F
I skabelsen af verdens Historie

Folket og kun Folket
Er drivkraften 
I skabelsen af verdens Historie
Folket og kun Folket
Er drivkraften 
I skabelsen af verdens Historie...
Jeg er glad for jeg er folkesocialist
Skrevet til en revy på journalisthøjskolen i tresserne.

           D                                    A
Jeg er glad for jeg er folkesocialist
          A7                               D
Og vi vinder krafteddeme til sidst
          D                    G
Vi vil aldrig arbejde mer'
          A7                         D       A7  D
Hvad fa'en i helvede der sker - Rød Front!

Det fascistiske danske militær
Får sgu bank af den blodrøde hær
Generalerne klynger vi op
Og de menige får sig en strop

Vi tager hvert sit forsikringsselskab
Direktørerne ryger vi ud
Og Margrethe, hun får sig en skovl
Og Prins Henrik skal ud og grave svovl.
Fodboldsang

T: Ukendt
M: ?
                         
Rød/hvide farver
                            
Vi skal ud at slås
                              
Tror I at fodbold
                           
interesserer os?
                                                            
Vor kamp den gælder en anden sag:
                                                     
at fjerne det hvide fra vort flag.

DDRs nationalhymne
Mange DDR-sange kan findes på www.andreasferl.de
T:  Johannes R. Becher
M: Hanns Eisler

Auferstanden aus Ruinen
und der Zukunft zugewandt,
laß uns dir zum Guten dienen,
Deutschland, einig Vaterland.
Alte Not gilt es zu zwingen,
und wir zwingen sie vereint,
denn es muß uns doch gelingen,
daß die Sonne schön wie nie
über Deutschland scheint, über Deutschland scheint.

Glück und Frieden sei beschieden
Deutschland, unserm Vaterland.
Alle Welt sehnt sich nach Frieden,
reicht den Völkern eure Hand.
Wenn wir brüderloch uns einen,
schlagen wir des Volkes Feind.
Laß das Licht des Friedens scheinen,
daß nie eine Mutter mehr
ihren Sohn beweint, ihren Sohn beweint.

Laßt uns pflügen. laßt uns bauen,
lernt und schafft wie nie zuvor,
und der eignen Kraft vertrauend
steigt ein frei Geschlecht empor.
Deutsche Jugend, bestes Streben
unsres Volks in dir vereint,
wirst du Deutschlands neues Leben,
und die Sonne, schön wie nie,
über Deutschland scheint, über Deutschland scheint.

Bau auf, bau auf
Fra www.andreasferl.de
T&M: Reinhold Limberg

Jugend erwach, erhebe dich jetzt,
die grausame Nacht hat ein End.
Und die Sonne schickt wieder die Strahlen
hernieder vom blauen Himmelsgezelt.
Die Lerche singt frohe Lieder ins Tal,
das Bächlein ermuntert uns all.
Und der Bauer bestellt wieder Ackerund Feld,
bald blüht es allüberall. 
:/:Bau auf, bau auf, bau auf bau auf,
Freie Deutsche Jugend, bau auf!
Für eine bessere Zukunft
richten wir die Heimat auf! :/:

Allüberall der Hammer ertönt,
die werkende Hand zu uns spricht:
Deutsche Jugend, pack an,
brich dir selber die Bahn,
für Frieden, Freiheit und Recht.
Kein Zwang, und kein Drill,
der eigene Will'
bestimme dein Leben fortan.
Blicke frei in das Licht,
das dir niemals gebrichtt.
Deutsche Jugend, steh deinen Mann. 
Bau auf, bau auf...
Sovjetunionens nationalhymne
Stalin indførte denne sang som officiel nationalsang i stedet for Internationale, som ellers havde været den anvendte.

Et fasttømret forbund af fri republikker
Det mægtige Rusland for evigt har skabt
Et leve for frugten af folkenes vilje
Den enige, stærke Sovjetunion
Hil dig vort fædreland, frihedens fædreland
Bygget på folkenes tillid og tro
Hil dig vort sovjetflag, folkenes frihedsflag
Før os i kampen til sejrene frem

Trods uvejr er frihedens sol brudt igennem
Den mægtige Lenin har vist os vor vej
Og Stalin os opdrog til troskab mod folket
Til dåd og til fremskridt han opildned’ os
Hil dig..

Vor hær har vi fostret i blodige kampe
Og renset vor jord for erobrenes kryb
Hvert slag rydder grobund for kommende slægter
Og sejren skal pryde vort elskede land
Hil dig...
Den Spanske Strejkesang

T: ? 
M: ? 
O: Marianne Poulsen

Am                             E7
Vi skal strejke, kammerater
                             Am
Vi skal byde styret trods
      Dm                 Am
Lad maskinerne stå stille
           E7            Am                 
Det er tiden til at slås
 Am               E7  
Tyve mand i kamp
                     Am   
Fyrre fler går med
                    C
Nu går også jeg
G                 Am
kammerat, i kamp
                    Dm
Hundred slutter op 
                         Am  
Tusind fler’ går med
                         E7
Kæmper jeg for dig 
                       Am
Kæmper du for mig

Kom fra havne og fabrikker
Byggeplads og industri
Vi må bryde herrers rækker
Slås mod stat og politi
Tyve mand i kamp 
Fyrre fler går med
Nu går også jeg
kammerat, i kamp
Hundred slutter op 
Tusind fler’ går med
Kæmper jeg for dig 
Kæmper du for mig

Slås mod nøden, slås mod uret
Slås mod løgn og klassesvig
De skal ikke få os kuet
Vi skal alle slå os fri 
Tyve mand...

Vor tålmodighed er bristet
Vi har døjet magtens gru
Og den frihed vi har mistet
Er det nu tid at vinde nu
Tyve mand...
A la huelga
A la huelga compañeros
No vayais a trabajar
Deja quieta la herramienta
Es la hora de luchar
A la huelga diez 
A la huelga cien
A la huelga madre
Que yo voy tambien
A la huelga cien
A la huelga mil
Y por ellos, madre
Y ellos por mi

Contra el gobierno del hambre
Nos vamos a levantar
Todos los trabajadores
Codo a codo por el pan
A la...
 
Desde el  pozo a la mesana
Desde el campo al telar
Iran los hombres del pueblo
A la huelga general
A la...

Todos los pueblos del mundo
La mano nos van a dar
Para devolver a España
Su perdida libertad
A la...
Queen Mary
På de tidligere Dansk-Vestindiske øer var slaveriet formelt blevet ophævet i 1848, men pga. af de økonomiske magtforhold og en tyende-lovgivning herskede der stadigt slavelignende forhold derefter. Sangen her er en autentisk sang fra et oprør, der brød ud i 1878. Flere plantager blev sat i brand og Fort Frederik blev angrebet, og førte til tyende-lovens ophævelse. Queen Mary var en ung kvinde der deltog i oprøret.
T: ? 
M: ? (Kreoler-engelsk)

Queen Mary, oh where are you gon’ go burn?
Queen Mary, oh where are you gon’ go burn?
Don’t ask me nothin’ at all. Just give me the match and oil
Bassin Jailhouse, ah there the money there 
Don’t ask me nothin’ at all. Just give me the match and oil
Bassin Jailhouse, ah there the money there 

Queen Mary, oh where are you gon’ go burn?
Queen Mary, oh where are you gon’ go burn?
Don’t ask me nothin’ at all. Just give me the match and trash
Bassin Jailhouse, ah there the money there 
We gon’ go burn Bassin  come down
And when we reach the factory, we’ll burn am level down
Skål Kammerat
Tekst og musik: Totalpetroleum

Am G F E7

Am	   E7
Danmark er inde i en krise
Am	   E7
Vi orker ikke at rette skuden op
Am	           E7
Det gi'r tab at producere grise
Am		             E7
En bonde han får mer' når han er uden job, men
F	           G             C             E7
Skål kammerat lad os snuppe en tår,
Am	           E7 Am E7
For så bli'r alle glade
F	             G        Dm E7
Så 'der ikke mer' ballade.

Am G F E7

Fritid er skabt af den onde Vi keder os alle usigeligt
I en afgrund hvor ingen kan bund
Hvad vi end gør er vi sgu ligevidt
Skål kammerat...

Vi går og hænger hele dagen
Når Bajeren er tom så bli'r der rejst en ny
Skatten ta'r det meste af kagen
Til NATO-depoter og F-16 fly
Skål kammerat...

Kærligheden er næsten forsvundet
Vi går og ånder slam i vore fæle byer
Til gengæld har danskeren fundet 
Erstatning i spiritus og kæledyr
Skål kammerat...

Piller, Sprøjter og Væsker
Svovlsyre, Tjære og PVC
Vi skal bare ha' noget der læsker
Og så hjem foran kassen for at se TV
Skål kammerat...

Befolkningen går fra forstanden
På hospitalet må vi stå i kø
Det hele falder fra hinanden
Og resten er nærmest ved at gå i frø
Skål kammerat...
Autonom-sangen
Mel: Jeg vil male dagen rød
Tekst: Rebel-lejren på Roskilde Festival '98

C        G    Am
Jeg er autonom
      Dm            G
Jeg er en lille gnom
C            G            Am
Brosten brand og barrikader
Dm            G
Jeg vil altid ud og smadre
C       G               Am
Ikke noget med politisk pladder
Dm                 G                C
Jeg er nemlig autonom

Jeg vil kæmpe gadekamp
Og ryge en masse hamp
Drikke øl med guld på kanten
Ligesom der på elefanten
Vi skal slås, slå på vanten
Jeg vil kæmpe gadekamp

Jeg vil dyrke anarkiet
Og blive taget af politiet
Håndjern på og ned på stationen
Ind og ud af detentionen
Og så tilbage til institutionen
Jeg vil dyrke anarkiet

Jeg vil være arbejdsløs
Og score en billig tøs
Hundebid og skarpe patroner
Knipler, tåregas, vandkanoner
Er meget sjovere end at skaffe kroner
Jeg vil være arbejdsløs

(Flg. vers er tilegnet Frank Nilsson)
Jeg vil tæve nazisvin
Og drikke billig vin
Starte på en underlig dans
Det ender med at jeg går bands
Og bliver lagt ind på Sankt Hans
Jeg vil tæve Nazisvin
Roskilde '01
Flg. vers er digtet af ART-Roskilde Festival Lejren '01 omhandlende lejerens beboere og venner

Og Ronni  var på vej i sengen
For hjemmebrændt er giftig
Men det eneste han fandt
Det var et telt med tis i

Frank gik til toilettet hen
Stærkt påvirket af øller
Men før han nåede helt derhen
Da havde han lavet pøller

Narkosvenskeren hun roede rundt
Balndt nælder og i buske
Og Gedved tror han hendde score kanten
Men hun ville ikke duske

Og Sune sad i SUF-lejren
Han skulle spanden suge
Men han blev syg og brækked' sig
Og ku' ikke se en uge

Da Kaj kom fra toilettet hjem
Og havde rystet fåret
Da satte han sig på en stol
Og hældte øl i håret

Og Frank han var på scoretur
Han ville se på patter
Men det eneste han prøvede
Var fyrretyve hatter
Jeg er Autonom
Tekst og musik: Nicolai Lafrenz Bentsen (Roskilde Festival '95)

          Am              Dm
Jeg er autonom – autonom
                   G                   Am
Jeg har en hætte for mine øjne
Am               Dm
Nu kaster jeg en sten – mon de rammer en?
G              Am
Jeg har en hætte for mine øjne
Am              Dm
Oprør modstand – whawhawhawhawhawha
G             Am
Hærg smadder – ikke mere pladder
Am              Dm
Oprør modstand – whawhawhawhawhawha
G             Am
Hærg smadder – ikke mere pladder

Når jeg ser din smukke navle
Tekst og musik: Lotte (et eller andet)

		     Dm      G 
Når jeg ser din smukke navle
		 C        Am
-Så begynder jeg at savle
		Dm    G
Når jeg ser på dine læber
	                    C         Am
-Er det lige før jeg flæber
                   Dm        G
Når jeg ser på dine babser
                                 C
-Bliver jeg svimmel og kollapser

Men du er autonom
Du skulle ha' bank din lille gnom
Du skulle være endt i et kondom
For du er autonom
Ode til Gunna Starck
Mel: Pet Shop boys (Go West)
Tekst: Gedved og Kaj

C              G
Gunna – du var stor og stærk
Am           F
Gunna – du gik helt bersærk
G                       C
Lars Hutters – gav du nogen på ho'det
D7                             G
Den forræder – Nu har han mistet modet

Kryds Ø – Kryds ved Gunna Starck
Kryds Ø – For Folkets Park
Kryds Ø – Søren S. Skal ud
Kryds Ø – Gunna Starck er gud
Sangen om REBEL

Min bror er REBEL, ja der er kun ham selv. 
Det er ligesom ML
Og jeg er hans bud – bringer Muldvarpen ud
Jeg er rask som et lyn
Jeg skal selv være REBEL, ja, og så er vi to
Og det er jo flere end GLO
Mor må jeg godt være REBEL
Mel: Laban
Tekst: Nicolai Lafrenz Bentsen

C
Mor må jeg godt være REBEL?
-      Ja det bestemmer du selv
Am
Mor må jeg godt være REBEL? 
-      Hvis det er det som du vil
F
Mor må jeg godt være REBEL?
                            G
-      Lad os få et på det rene, og hvad det er du vil kan du svare for dig?

Jeg er REBEL
-     Og jeg er fuldstændig sindsyg
Jeg er REBEL
-     Og jeg er fuldstændig sindsyg
Jeg er REBEL
	Og jeg er fuldstændig sindssyg

10 socialister
Mel: 10 cyklister
Tekst: SUF-Vanløse

10 socialister sku’ lave et parti
1 han var reformist – og så var der 9!
Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4
Der var 5 små røde svin
Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9
Der var 10 der blev til grin!

2 folk fra OD – Nej, det skal være lyv!
Hippie-svin kan ingen li’ – og så var der 7!
Der var 1...

7 socialister i en aktion så slem
2 løb ind i Europol – og så var der 5!
Der var 1...

5 socialister trod’ de havd’ en fælles sag
men 2 stemte Holger K – og så var der 3!
Der var 1...

3 socialister diskutered’ Anders Fogh
en sagde: (break) ”Han er da egentlig meeeeget go’!”
- og så var der 2!
Der var 1...

2 socialister var ikke mer’ naive
revolution får vi aldrig her – tilgengæld bli’r vi stive!
Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4
Der var 5 der tænkte sort
Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9
Revolutionen gik i lort!
Ballonsangen
Skrevet i anledning af beslutningen på SUFs stormøde efteråret 2003 om at indsamle til og købe en luftballon
Melodi: J. Chait (flyversangen)
Tekst: P. Germana / J. Rohde

               G
Vi fødtes til at overvinde rummet
                                      D7
I luftballonen flyve over jord
         Am                  D7                G
Vor kampsang ofte har ballonen sunget
                 A7                        D7
vort hjerte er en rød ballon så stor
     G           D7          G
Vi stiger og stiger og stiger
                   E7         Am
SUF og ballonen er et (er det ikk?)
                 D7          G
og alle der ser os fortæller (rød front)
    D7                          G 
at vi er på vej henimod  - revolutionen
	
Vi gennemkløver dristigt luftens tåger
vi svigter aldrig, hvad der end kan ske
og over vort Danmark altid våger
vi, verdens nye røde luftarmé
Vi stiger og stiger og stiger
SUF og ballonen er et (er det ikk?)
og alle der ser os fortæller (rød front)
at vi er på vej henimod - revolutionen

Med muskler spændte, vi, hvad end der sker
med hver en fiber er til kampen klar
hvad for et ultimatum man os sender
til hver en tid er vi parat til svar
Vi stiger og stiger og stiger
SUF og ballonen er et (er det ikk?)
og alle der ser os fortæller (rød front)
at vi er på vej henimod - revolutionen

En fjendtlig ballon, den skal skydes ned
deri har jo staten ret 
Maskingeværkugler fortæller, rød front
at vi er på vej henimod -revolutionen

Vi falder og falder og falder
SUF og ballonen er et (Er det ikk?)
og alle der ser os fortæller (rød front!)
at vi er skudt ned for vor sag (revolutionen)
”I troede…!”
Skrevet i 2000. Findes også på www.rebel2001.person.dk
T: Maja Hvidtfeldt Christensen, My og Julie Hugsted 
M: Fra England til Skotland

I troede jeg var død nu
Men der tog I sgu´fejl
For jeg har overlevet siden
Før man råbte Heil
Jeg vender stærkt tilbag’
Og kæmper for vor sag
For jeg er kvindekampen 
Og der’ brug for mig i dag

Røde mor hun sagde
Vi vasker ikke op
Og vi har faktisk ret til hår
På både ben og krop
Jeg vender stærkt tilbag’
Og kæmper for vor sag
For jeg er kvindekampen 
Og der’ brug for mig i dag

Når kvinder går i stramt tøj
Kan vi ik’ gå i fred
Det kaldes for sexisme 
Og det gør mig dælme vred
Jeg vender stærkt tilbag’
Og kæmper for vor sag
For jeg er kvindekampen 
Og der’ brug for mig i dag

Vi har altid lært at
Et barbie-ideal
Det er en rigtig kvinde
Hvor er verden dog fatal
Vi kæmper for en jord
Hvor vi kan være frie
Det gælder også selvom
Man er født som kun en pige
SUF-sang
Skrevet kollektivt på stormødet i påsken 2004.
T: Lokalgrupper i SUF 
M: Johannes Madsen (”Når jeg ser et rødt flag smælde” / ”Ung Flagsang”)

Vi er SUF’er, vi er røde
Og hver uge vi er klar
Både punker og hippie til møde
Hver en thy-øl i hånden vi ta’r
Og så drager vi ud af i byen
Med vor venner fra TRABB og fra FAF
sammen kæmper vi mod nazi’er på fyen
Og slutter dagen af med noget kaf
(SUF Odense, midtfyn og Svendborg)

Når jeg ser en nazi heile
Bliver’ jeg kold og klam fordi
At man si’r det er men’skligt at fejle
Men de men’sker har ing’n sympati
Og I kan slå os med stokke og stave
Ja det rører os ikke en fjer
For vi ved at socialisme vil vi have
Vi ser en dag hvor fler’ kan ha’ mer’
(SUF-Fredericia)

Roskilde ist die Stadt der Roten
Und hier geht es wirklich gut
Die Sonne scheint in unsere Fahnen
Wir sind alle beim besten Mut
Last den Geisst über Grenzen fliegen
Liebe, Freiheit und Berufsverbot
Genosse heb deine Hand in den himmel
Der Kapitalismus ist Morgen tot
(SUF-Roskilde)

Når jeg ser et SUF-flag smelde
Bliver jeg glad og råber højt: REVOLUTION
Vi ved Venstre ik’ tør fortælle
At deres frihed er noget sprøjt
Og jeg hørte Klokkerne Bimle
For Anders Fogh som er markedets præst
Men hans disciple blev bange og svimle
Da hans rige det pludselig brast
(SUF-Hillerød)

Når Mattias danser limbo
Og vi andre synger for
Så er Vanløse-folket i huset
Og I ved at vi sejeren får!
For vi skriver de fedeste sange
Og vi vinder hver eneste dyst
Vi er græsrødder forrest i kampen 
Samler verden til rød fælles røst!
(SUF-Vanløse)

Når vi ser en nazi heile 
Mens han råber AGF
Så bider vi ej vore negle
I angst for et ordentligt lag tæsk
Næh så griber vi fat om vor fane
Og vi træder hårt på hans fod
Og så ryger nazismen af banen
Socialismen den har altid mod  
(SUF-Århus)


Når Future Mall det sejre
Og banneret flopper igen
Så vil fanen i vinden vejre
Over domkirketårnet min ven
Og når manden fra seem han råber 
Får man lyst til at pande ham én
Som alle de fascistiske tåber
Som Stalin og Trotzky fra Hven
(SUF – Esbjerg og Ribe)

Vi er altid mest på gaden
Og vi jæger Moses væk
Når vi kæmper for frihed på Staden
Så får alle de borgerlige smæk (Nikolaj)
Vi har Revo, Rundfunk og Rød –Blok
Og det starter i vor’s soli-hus
Hvor elever går hen når de får nok – AMOK
Det er K-B-H i sus og dus (Nu med knus)
(SUF-København) 

Når de gamle falder sammen
Og deres skæg bliver langt og gråt
Er der kræfter at hente i horsens
Vi er nye og smarte og hot
Vi har tjek på de nye tendenser
Kvindekamp, det er vores sag
Så alle socialister kom til horsens
For magten bliver vores en dag
(SUF – Horsens)

Det land vi bor i
Oversat til Danmarks Sociale Forum 2004
M: This Land is Your Land
T&M: Woody Guthrie 
O: Jesper Jensen

Det land vi bor i 
er dit og mit land.
En dag blir Jorden 
et smukt og frit land.
Vi bor i Danmark. 
Vi bygged landet.
Det land er både dit og mit.

De bløde bakker, 
de grønne enge.
De lave kyster 
om vore senge,
hvor barnet lærer 
de gamle sange.
Det land er både dit og mit.

Det lyse forår, 
den lune sommer
gør os beredte 
til høsten kommer
og skoven taber 
de brune blade.
Det land er både dit og mit.
Det land vi bor i ...

De lange vintre 
med mørke dage
gør os forsagte 
og små og svage.
Vi tænder lamper 
i trygge huse.
Det land er både dit og mit.

Fra Østersøen 
til Vesterhavet
fik steder liv som 
nu dybt begravet
er oldtids vidner 
om gammelt virke.
Det land er både dit og mit.
Det land vi bor i ...

Den brede fælled, 
den hvide sandstrand 
er bag ved skilte 
med ”Ingen adgang”,
men landet fik vi 
da isen smelted - 
det land, som nu er dit og mit.

De gamle grænser 
som alle kender
er aldrig grænser 
imellem venner.
Med stolthed bygger 
vi under himlen
det land, som nu er dit og mit.

Det land vi bor i 
er dit og mit land.
En dag blir Jorden 
et smukt og frit land.
Vi bor i Danmark. 
Vi bygger landet.
Det land er både dit og mit.
En sang til modet
Brugt som åbningssang til Danmarks Sociale Forum 2003
T&M: Mikael Wiehe 
O: Per Warming

Her er en sang til modet,
en lille enkelt sang
til dem, der tror på morgenda’n
skønt natten er så lang.
Her er en sang til modet
en sang til hjælp og trøst,
jeg synger den, selvom det måske
virker meningsløst.

Her er en sang til modet,
til latter og til smil,
til dem, der tror på kærlighed
i denne hadets tid,
til alle, som slår sig sammen,
til alle, som stiller krav,
til dem der ved, hvor svært det er,
men trods alt siger: ja!

Her er en sang til modet,
til alle, der tør se,
som ikke la’r sig kue, men
som si’r det, som det er,
til alle, som bygger broer
og lukker andre ind,
til dem, som tror at mennesker
kan gøre det, de vil.

Her er en sang til alle, 
som nægter at gi op,
til dem, som kæmper videre
skønt livet er så hårdt,
til alle dem, som tør længes
mod noget, de aldrig har set,
som ikke bøjer af, men holder
fast på deres ret.

Her er en sang til modet
i denne mørke tid,
en sang fra mig til dig om det,
jeg allerhelst vil si’.
Så lær den og pas godt på den
og syng den, når du kan,
så vokser den og spreder sig
i hele Danmarks land.


Litteraturliste:
Her er nogle forskellige kilder jeg har anvendt, udover selvfølgelig venner, bekendte og kammerater samt løse sangblade:

”Arbejdersangbogen” 8. udgave, 3. oplag, Arbejdernes Oplysningsforbund. AOF’s Forlag 1988. ISBN 87 7403 459 6
”Arbejdersangbogen” 7. udgave, 3. oplag, AOF 1974
”Arbejdersangbogen” 6. udgave, 16. oplag, AOF 1960
”Folkehøjskolens Sangbog” 17. udgave, 8. oplag, Foreningen for Folkehøjskoler i Danmarks Forlag, 1992 ISBN 87 7001 218 0
”Folkets Sangbog” MOF, forlaget Tiden 1989, ISBN 87 579 0285 2
”Den Røde Hævnerskare Synger Igen” 5. udgave, SFU-København 2000
”Internatsjional” Musjitjsjna Ukrainja 1978
”Blokadevagternes Sangbog” Alfa Tryk Esbjerg 1995
”Revolutionær Sangbog” Hovedstadens Bogtrykkeri (Ukendt år, udgiver)
”Pornogiraffen” 2. udgave, 1. oplag, Rød Ungdom Vestegnen 1995
”Pingviner og søleoparder” SUF sangbog

- og der er mere! Jeg vil løbende udvide listen, uden at påstå at den vil blive ”fuldstændig”. Alle der laver denne slags sangbøger låner fra hinanden, udvider og ændrer og lader andre låne tilbage. Det er fint når jeg ser mit arbejde genbrugt i andre sangbøger, hvor der så måske er tilføjet becifringer eller kommentarer som jeg selv kan bruge igen. Det er i sidste ende et samarbejde som er til gavn for alle.

Index
Det nedenstående kan naturligvis gøre det ud for et indeks, men der er jo ikke sidetal på og den slags. Når man flytter fra computer til computer bliver der alligevel rykket rundt, så lav dit eget indeks.
Med Word (i hvert fald Word 97) gøres det sådan her:
Brug menupunktet ”Indsæt” > ”Indeks m.m.”
Vælg fanebladet ”Indholdsfortegnelse”
Vælg ”Indstillinger”
Lad ”Overskrift 1:Sangtitel” være niveau 1
Lad ”1. linie” være niveau 2
Klik ”OK” – nu skulle der dukke et indeks op efter nogle sekunder!
Dobbeltklik på den øverste linie i indekset, så det hele markeres. Tryk Ctrl+Shift+F9. Dermed konverteres indekset til almindelig tekst.
Marker al teksten i indekset og sorter det alfabetisk: Klik menupunktet ”Tabel” > ”Sorter”
Tjek at indstillingerne er ”Efter Afsnit” og ”Stigende”
Visse linier med gentagelsestegn eller citationstegn er landet forkert. Fjern disse tegn og gentag sorteringen.

Det var det!

Indhold:
Internationale
Internationale II
Internationale III
Rød front (tilføjelse til Internationale)
Intjernatsional (russisk)
L’Internationale
De Internationale (hollandsk)
Internazionala (baskisk)
Die Internationale (tysk)
Avanti popolo
Brødre, lad våbnene lyne
Snart dages det
Til Allende
De to haner
De to haner II
Warszavianka
Vi er den røde hævnerskare
Floria Geyers bondehær (1525)
Spanienssangen
El pueblo unido
Stormsangen
Der rote Wedding
Skipper Klements morgensang
Vi lister os afsted
Sang om at samle kræfter
Kapitalismen
I kan ikke slå os ihjel
Til ungdommen (Kringsatt av fiender)
Hører du nogen kalde
Så dyrker de korn på et alter i Chile
Svar (Tværs igennem lov til sejr)
Røde Wilfred
Bella ciao I
Bella ciao II
Bella Ciao III
Bella ciao (italiensk)
Sekteristens slagsang
Midt om natten
Noget om mistænksomhed
Partisansangen
Når jeg ser et rødt flag smælde
Det unge sejrende proletariat
Dem Morgenrot entgegen
Det kan blive bedre, kammerat
Der er noget galt i Danmark
Man binder os på mund og hånd
Enhed skaber styrke
Lærlingesang
Asfaltballet
Thomas Nielsen Blues
Drøm om et sted
Spænd livremmen ind
Første maj sangen
Lillith
Fred på jord
Vi er dem, de andre ikke må lege med
Seksten tons
Sixteen tons
Sang om merværdi
Friheden flyver
Kammerater! Vi sidder i saksen
Enhedsfrontsang (I)
Einheitsfrontlied
Enhedsfrontsang (II)
Enhedsfrontsang III
Et samfund kan være så stenet
Hvem øver vold
Forureningsvise
Le Deserteur
Desertøren
På vej
Kvindesang (Det er kvinderne fra Jylland..)
Sang om frihed
Hvis du tror du er noget
Tanker i Havanna
Forbandede regering
Lover Stalin
Sangen om Larsen
Regnvejrsdag i november
Intro-sangen (krit-psyk)
Joe Hill
Juanita
Flyversangen
Lill’ Johnny
Slumkvarterene i Rio de Janeiro
Ned med oppositionen
ARBEJDERKLASSE
SKRÅT OP HOP
AMOK, NU!
En løn til at leve af
Bolignød
Fyraften
Ryd op
Noget om helte
I en sal på hospitalet
På kommunehospitalet
Solidaritetsvalsen
Ulandsvise
Skipper Nørlunds Morgenbitter
Sydafrika Sangen
La Lega
Lad hammer og segl lyse
Jeg havde en drøm i nat
Svante i stormagasinet
Befri syden
Always look on the bright side of life
Bruce’s philosophers song
Imagine
Elefantens vuggevise
Joanna
Kvinde min
Det kan  aldrig la’ sig gør’
Christianitter, jyske knejte
“Kvindernes Fællessang”
Kvinde, kend dit eget værd
Sang om Drømmen
Folketings-boogie-woogie
Højt fra varehusets gavl
Europavalsen
Kender du dem
Hej søster
Blaffersangen
Streets of London
Det er en kold tid, som vi lever i
Den lille malkeko
Plutonium
Tag på landet
Vi voksne kan også være bange
Du er ikke alene
Strømerens sang
Diktatoren i Chile
Brødre, nu skal der drikkes
Alting starter med vor solidaritet
Save the whisky for the workers
Sang om vores sammenhold
Krig og kommunisme
Brødre, lad våbnene ligge
Blokadesang
Vi vil se land
Radikalt demokrati
Land og Folk
De kan lokke, de kan true
Skruebrækkersang
Lillesøster kaster bomben
Håb for alle gode kræfter
Kom ned på gulvet
Sangen om CIA
Ryesgade sang
18. maj sangen
Først så ta’r vi Göring
Først så ta’r vi Thies
Overskudslagre
Det var et herligt KU-møde
Når jeg ser en Shell-tank brænde
Vor fane lyser flammerød
The Red Flag
Mit billede i Land og Folk
Rødt, rødt som blod
DKU-sangen
Frem kammerater
Moderne dansk julestemning
Sangen om folkestrejken
Sang om folkeafstemning
Jeg drømte mig en drøm i nat
Konvolutten
Skillingsvise
Sang om eksamen
Sang om samarbejde og solidaritet
Smæk
Danmark (dum og dejlig)
Har du hørt om det gavmilde Danmark
Ryd Christiania
Stilladsarbejdernes kampsang
Kæden
Når jeg ser en Ribus brænde
Rebild ‘76
Ud, ud, Ribus skal ud
Østen er rød
Dong fang hong
Østen er rød II
Pigen fra Esbjerg
Solidaritetssang
Solidaritetslied
DCF slagsang
Cyklistsang
IRA sang
Byggerens sang
Kommunal rock
I danmark er der trygt og godt at leve
Nok om forurening
Utterslev Mose
Til Kvinden
Stig-op-på-cyklen-sang
Dag efter dag har vi lært det
En hilsen til ham kammeraten
Der er kampe, som skal kæmpes!
Jeg har fanget mig en strisser
Storkespringvandet
Vi si’r pænt farvel til Ribus
Vågn op!
The Preacher and the Slave
Fritænkersang
Røde matroser
Skruebrækkervisen
Hej, hop, nu har vi jul igen
Warszawianka (II)
Jens Vejmand
Visen om Stine fra Fly
Den kække julevise
Hedesoldatens sang
Die Moorsoldaten
Kommunardernes resolution
Horserødsangen
De russiske revolutionæres sørgemarch
Statsforvalter Schlüter
VS-kvinders sang
Klassesang
Sang om italien
Mit navn er Bertel Haarder
Takket være livet
Titanic
Venceremos
Julies sang
Dubinusjka
Betjentens vuggevise
En enkel sang om frihed
Sangen om fredskravet
Dagen er drønende kampe
Stå fast mod fattigdom og vold
Sangen om Brit
Kvinder på fabrik
I det ene lille ord
Kvindernes tog
Kvinder, kvinder
Arbejde til kvinderne
Thälmann-bataljonen
Hun har set en storvask smælde
Sang om arbejdsløshed
Når jeg ser et blåt flag smælde
Multinationale
Revolutionens røst
Hope Computer
Joe Hill
Brødre, se den røde fane
Sorte Sambo
Hov! der var en der faldt ned
Den sidste petroløse
Aftenrøde
Hvordan kan du vide ?
Den arbejdsløses sang
Junkerspiren kaster stolt med nakken
Brødre, hvad gavner os bønner
Enhver, som har trådt sine børnesko
Kampsang for RUC
På et hospital
Auf, auf zum kampf
Tro
Søsterlil
Derfor si’r vi nej
Bliv revolutionær
Angola-sangen
Dette er ganske enkelt
Hørt på formidlingen
Hymne
Sang om bevidsthed
Man far var en ven af den russiske tsar
Da vi kun er små kvinder
Tyendesang
Fabrik og ager, er de mon fjender
Jeg vil spørge jer som lytter
Slagsang for studentersamfundet
Resistencia
Den Internationale Brigades sang
Bring Pionerer
Unge Pionerers March
Komintern
Ungdomsmarch
Vi er de første Rækker
Arbejderværnets sang
Til værn for Sovjet!
I er ikke glemte
Ud på march, kammerat
Rød fanesang
Op til kamp
Soldatsång
Republiksang
Rød ungdom
Til storm! Til strid!
Kjækt kammerater, hold takten
Våben klirrer
Op I slaver!
Til kamp!
Revolutionens stormflod
Røde partisaner
Koreasang
Rødarmistsang
No master
Die Rote Fahne
Das Heckerlied
Die Arbeitsmänner
Die Thälmann-Kolonne
Til min kære
Fler og fler kommunister
Tre skud mod Rudi Dutschke
Vi er børn af arbejderklassen
De grove Hænders Nytte
Oktobersangen
Helt fra Moskva til de fjerne grænser
Sangen om den unge arbejder
Hør ravnenes flugt
Kommunistisk Marseillaise
Komsomolsang
Carmagnolen
Sovjet-Danmark
“Unge Gardes” sang
Når jeg ser så mange kvinder
Inderst inde er du alligevel en rigtig kvinde Anne-Mari
Muddermålet
Rosa danser
Det nye liv
Frihedssangen
Verdensungdomssangen
Det blodrøde bånd
De mørke fugle fløj
Sang til friheden
En tanke blev sået i menneskets sind
Sangen om de tre generationer
Kom, kom, kom!
Overgangen over Ebro
Die Herren Generale
Høje kaserner, snævre gyder
Blowing in the wind
Den ukendte soldat
Universal Soldier
Ingenmandsland
Bare solen vil skinne
Dueplagen
Kun gennem enhedsfront
Adelande
Løfte
Proletarer, vær på vagt
Vi bygger dette land
København med K
Hør byen der larmer, veninde
Det nye Europa
De fem krav
Sangen om Karl Marx
Vi, der blev valgt til at være
Sang om at sige ja
Hymne til Gert Petersen
International
Vi er unge i Europa
Årgang 52
Bon sens
Masselinien
Jeg er glad for jeg er folkesocialist
Fodboldsang
DDRs nationalhymne
Bau auf, bau auf
Sovjetunionens nationalhymne
Den Spanske Strejkesang
A la huelga
Queen Mary
Skål Kammerat
Autonom-sangen
Roskilde '01
Jeg er Autonom
Når jeg ser din smukke navle
Ode til Gunna Starck
Sangen om REBEL
Mor må jeg godt være REBEL
10 socialister
Ballonsangen
I troede…!
SUF-sang
Det land vi bor i
En sang til modet

mangler becifring/melodi:
ned med oppositionen
solidaritetsvals
lad hammer og segl lyse
jeg havde en drøm i nat
befri syden
imagine
sang om drømmen 
folketingsboogiewoogie
højt fra varehusets gavl
diktatoren i chile
land og folk
lillesøster kaster bomben
kom ned på gulvet
ryesgade sang
mit billede i land og folk
DKU-sang
moderne dansk julestemning
sang om folkeafstemning
skillingsvise
smæk
ryd christiania
rebild ‘76
dong fang hong
østen er rød II
solidaritetssang
DCF slagsang
cyklistsang
IRA sang
byggerens sang
kommunal rock
nok om forurening
utterslev mose
dag efter dag har vi lært det
jeg har fanget mig en strisser
storkespringvandet
vi si’r pænt farvel til ribus
the preacher and the slave
fritænkersang
røde matroser
skruebrækkervise
hej hop, nu har vi jul igen
den kække julevise (sikken voldsom en butiksalarm)
kommunardernes resolution
de russiske revolutionæres sørgemarch
VS-kvinders sang
sang om italien
mit navn er bertel haarder
julies sang
betjentens vuggevise
en enkel sang om frihed
sangen om fredskravet
sang om arbejdsløshed
brødre se den røde fane
sorte sambo
hov! der var en der faldt ned
aftenrøde
hvordan kan du vide
på et hospital
søsterlil
bring pionerer
unge pionerers march
komintern
ungdomsmarch
vi er de første rækker
arbejderværnets sang
til værn for sovjet
i er ikke glemte
rød fanesang
op til kamp
til storm, til strid
våben klirrer
op, I slaver
til kamp!
revolutionens stormflod
røde partisaner
rødarmistsang
no master
die rote fahne
das heckerlied
kommunistisk marseillaise
carmagnolen
sovjet-danmark
“unge gardes” sang
det nye liv
blowing in the wind
universal soldier
det nye europa
fodboldsang

