
Fra bogen ”Livserindringer” af Kr. Nielsen 

 

”De første omstaaende Sange har jeg forfattet til en Fest, kaldet Georginefest, som holdtes i Vejen i September 1956. 

Om de bliver godtaget, ved jeg ikke -  men jeg synes, jeg vil bevare dem for mine Efterkommere ved at indføre dem her”. 

FØRSTE SANG 

Melodi: Højt fra Træets grønne Top 

1. 
Fordums mer end hundred Aar 
var her kun en Flække - 

hist den store Møllegaard, 
her en lille Række. 
Gaarde, huse, kryds og tværs, 

spredte som her mine Vers, 
og den gamle Kirke; 
men kun sparsomt Virke. 

 

2. 
Foran Banegaarden staar 
 støbt i Bronze Manden,  
som igennem mange Aar 

brugte klogt Forstanden  
for at skabe bedre Kaar;  
det gik fremad Aar for Aar,  
det gav Brød til mange,  

som før var lidt bange. 
 

3. 
Vejen er nu som et Træ,  
fuld af grønne Grene;  
Grenene gi'r Ly og Læ,  
alt sig smukt forlener:  
Haandværksdrift og Industri, 
Svømmebad, som Børn kan li', 

ja, og meget mere - 
I skal bare høre. 

 
4. 
Nu det vrimler rundt omkring  
med Butikker mange, 
meget er her sat i Sving,  

Gaderne er lange. 

Hvis du vil i en Butik,  

saa tag ikke fejl Bestik,  
ej altid den ligger 
just, hvorhen du kigger. 

5. 

Lystanlægget, aah, hvor skønt  
med sin Friluftsscene,  
alt ved Sommer klædt i grønt, 

Vinter Sne paa Grene.  
Reservat og Andedam,  

men det er vel nok en Skam, 
nogen det vil øde - 
de sku’ ha’ en bøde 
 

6. 
Hvis en Dag der mangler Plads 
til et større Gilde, 

da er det os ret til pas, 
om hos os du vilde 
leje her den store Hal, 
den har Plads til Fest og Bal; 
først vi dig den viser, 

siden snakkes Priser. 
 

7. 
Se vort Bi-blie-o-tek 
har en smuk Facade, 
indeni staar Bøgerne 

rundt i lange Rade. 

Anna og P. Lauridsen 
var de to, der stifted' den - 
nu vel faa dem husker, 

naar de Bøger tusker. 

 
8. 
Stadion er populær - 
naar der Kamp skal være,  
kommer Folk fra fjern og nær,  
Fodboldsport til Ære. 

Det gaar op, og det gaar ned,  
alle ved saa god Besked,  
om det nu tilfulde 
gik ret, som det skulde. 

9. 
Nitten hundred femti een  
var her travle Dage,  

S. U. frem i Lyset tren,  
har I vel kendt Mage. 
Majestæterne de kom  

fluks hertil og saa sig om  
og en Folkemasse - 
tro mig, det gav Kasse. 

 

10. 

Trolden er et Mesterværk, 

mange den beskuer; 

imens Vandet plasker stærk, 

Fantasi du skuer - 

Fantasi fra Drengeaar, 

da vor Niels*) paa Marken gaar 

rundt med sære Tanker, 

Kunstnerdrømmen banker. 

 

*) N. Hansen Jacobsen. 
 

11. 

Hist der staar en Bautasten,  

rejst til varigt Minde  

om Kong Frederik Folkekær*),  

glem ham ingensinde. 

Egnens Folk og Studespænd 

hid fra Marken rulled' den, 

Muskelkraft anvendtes, 

Traktor ikke kendtes. 

 

*) Frederik den Syvende. 
 

 12. 
Perlen iblandt alt, min Ven, 
er dog Kunstmuseet, 

skabt af Hansen Jacobsen, 
uden ham ej ble'et.  
Gaa derind og se dig om,  

Sind og Tanke stemmes from,  
naar hans Kunst man skuer  
under Hallens Buer. 

 
13. 
Sammenhold er Løsenet,  
for at alt kan lykkes,  
Sammenhold er ene det,  
hvorpaa der kan bygges. 
Sammenhold i stort og smaat,  

for at alt kan blive godt. 
Sammenhold fremefter  

giver Kæmpekræfter. 



 

ANDEN SANG 

Mel.: Der er et Land — 

1. 

Vi byder alle Gæster her velkommen,  

som stævnet er i Dag til denne Fest;  

vi tror, de mange nok vel har formummen,  

vi laver det, vi tror, der virker bedst.  

For tre Aar siden Ry gik over Landet  

om den Udstilling, som vi skabte her.  

Selv Majestæterne kom her og fandt det,  

at Rejsen hid var nok Umagen værd. 

 

2. 

Se, Manden som i sin Tid skabte Grøde,  

det var jo dog Johannes Lauridsen;  

han started Industrier, som gav Føde  

til mange; ja, han var jo alles Ven.  

Ved Banegaarden staar der nu til Minde  

en Buste af ham, helt i Bronze støbt,  

hans Indsats staar i mange Hjerter inde, 

hans Virke blandt os er i Minder svøbt. 

 

3. 

Ved Byens Port I ser et varigt Minde, 

en Bautasten for Kongen, som os gav 

den første Grundlov, og nok alle Sinde  

den være skal for os en Støttestav.  

Kun Egnens Folk og Studespand anvendtes  

til Fragt af Stenen, som paa Marken laa; 

dengang en Traktor jo af ingen kendtes,  

derfor staar Stenen, som I ser den staa. 

 

4. 

Et biblie-o-tek som faa her findes,  

og ikke mange Byer bedre har.  

I den Forbindelse jeg her vil mindes  

Fru Anna og P. Lauridsen, som bar  

det økonomiske ved den at stifte  

og føre Tanken frem til Virk'lighed;  

vist ingen nu med andet vilde skifte,  

thi Byens Folk saa meget fik derved. 

 

 

5. 

I Lystanlægget nyder man Naturen 

og Dyrelivet, som sig rører her;  

men er der Skuespil paa Friluftsscene,  

saa gaar selvfølgelig man ogsaa der.  

Men i en stille Stund man bare vanker  

og ser sig nok i Ro det hele an,  

thi det kan ogsaa kvæge Sind og Tanker,  

og saa er dermed naaet, hvad man kan. 

 

6. 

I Kunstmuseet ædel Kunst du skuer,  

dog mest Skulptur af Hansen Jacobsen;  

her Kunstens Flamme ret for øjet luer  

i Fantasi, som han nu brugte den.  

Og Malerier rundt paa Væggen hænge,  

en Farvesymfoni du her ret ser;  

om du forstaar, i Sind bevares længe,  

og man maa sige: Sjæl, hvad vil du mer? 

 

7. 

Og Trolden her hver enkelt Gæst beskuer,  

men helst naar Vandet plasker rigtig stærk,  

da Fantasien her slaar høje Luer, 

man ser, det er et rigtigt Mesterværk.  

Den Fantasi i Niels's*) Hoved banked,  

da han i Drengeaar gik her omkring,  

og tit i sære Tanker her omvanked,  

det hele var ham nok en sælsom Ting. 

*) Niels Hansen Jacobsen. 

 

8. 

Paa Stadion man ofte Sejren venter,  

naar man til Kampen her er ret i Stød; 

i Svømmebad vil helst man Naalen hente, 

naar Sommersolen skinner morgenrød.  

Ved begge Dele man nok Kræfter samler,  

og Idræt øves maa med megen Flid;  

der skal dog passes paa, at ej man ramler  

her paa hinanden, saa der bliver Strid. 

9. 

Her bygges Huse nu i store Blokke,  

og smukke Hjem opføres rundt omkring;  

nu sikkert nok sig mange lader lokke,  

naar her de ser saa meget sat i Sving,  

thi Byen mer og mer faar lange Gader,  

saa meget nyt man ser her rundt omkring,  

og mange Steder man i Pløre vader - 

ved Byggeri skal bruges mange Ting. 

 

10. 

Her Haandværksdrift til Industrier bliver,  

der hastes rundt af alle og enhver.  

Og Handelen i alle Reb nu hiver,  

hver søger først sit Maal at komme nær.  

Og Konkurrencen nok blot Fliden øger,  

det gælder her nu om at komme først. 

Opfindsomhed man ogsaa derfor prøver,  

-  nok somme spekulerer og i Tørst. 

 

11. 

Og sker i Omegn eller By Ulykker,  

er Falck med hurtig Hjælp straks køreklar,  

og under voldsom Tuden frem han rykker;  

det lyder stygt - men Tanken er nu rar. 

Beliggenhed for Falck er meget vigtig, 

allig'vel ligger den med Blomsterstads,  

men Orden i Placeringen er rigtig,  

og hver en Ting er paa sin rette Plads. 

 

 

12. 

Jeg ellers nær den store Hal forglemte,  

den er vel her dog lidt Omtale værd,  

thi megen Lov og Pris man her istemte,  

da i sin Tid vi den fik bygget her.  

Den bruges kan til store Idrætsstævner,  

til Folkefester man anvender den  

og meget andet - jeg ej alt kan nævne; 

den er jo Frugten af Udstillingen. 

 



 

 

13. 

Fra Store Mølle Ørreder leveres - 

til Svejts og andre Lande naar de frem;  

selv i Paris de daglig nu serveres,  

der skaffes god Valuta derved hjem.  

Ja, saadan kan sig Tiderne forandre,  

men stadig høres her dog Vandets Brus,  

og om en Dag du hid faar Lyst at vandre, 

du ser endnu det gamle Møllehus. 

 

14. 

Vor By jeg elsker, og jeg den dog kender  

fra mere end nu tresindstyve Aar;  

igennem Arbejd', Slid og Møje vender  

saa meget sig nu dog til bedre Kaar.  

Og til de Gamle Hjem der stort nu bygges  

nær Alfarvej med Udsigt vidt omkring;  

med alt af nyt og raffiner't der hygges - 

man haaber, de vil nyde disse Ting. 

 

15. 

Saa mange tog nu Arven op og fører  

her Byen frem til mere, end vi véd;  

i Fremtidsland vi hurtigt ind nu kører,  

vi ønsker blot, at ej vi bli'r kørt ned.  

Kun Sammenhold vi ønske vil fremefter, 

 thi Sammenhold det virker altid godt;  

ja, Sammenhold kan give Kæmpekræfter,  

det øves bedst i stort saavel som smaat. 

  


