
 

 

VEJEN SANGEN Melodi: Mor Danmark              Tekst: Marius Koed 

 

1.      Vejen er en By, der ligger lunt ved Hovedvejen.  

Den syner smukt fra Vestens Bakketop, 

og denne By blev aldrig træt og mat i Legen, 

hver Gang det gjaldt at løfte Fanen op 

for Frihed, Fremskridt, Fællesskab og Styrke, 

for enig Kamp hver Arbejdsdag. 

Man Sammenholdet stedse maatte dyrke,  

naar frem der tonede en fælles Sag 

i Vejen. 

 

3.      En saadan By blev til igennem lange Tider,  

den vandt sig frem, lidt uensartet bygt.  

En Kampens Mand, der frem mod Maal sig hastigt strider,  

stod fast paa Jorden, Manden uden Frygt.  

Hans Minde nu paa Banepladsen findes,  

han skuer synsk mod nye Maal.  

Saa mange andre Ting vi og bør mindes,  

der skabte Gløder til de nye Baal  

i Vejen. 

 

2.      Dens Hovedstrøg er som en Streg, der ilsomt farer  

fra Nord til Syd til Banelinje op.  

Hotel og Bank, Butikkerne med alskens Varer 

vil stedse give Byen Sjæl og Krop. 

Og Trolden som et Vartegn midt i Staden 

med Vandkaskader, krummet Klo 

vil stedse drage Egnens Folk fra Gaden. 

Den truer stygt mod Sognets vise Bo 

i Vejen. 

 

4.      Fabrikker gro'de frem i Tidens Morgengrøde,  

         en Kunstens Borg blev rejst i Sammenhold,  

         og Byens gode Søn fik Ærens Roser røde,  

         mens Vandet sprang omkring den fule Trold.  

         Og Krige kom med Rænkespil og Mørke,  

         der prelled af paa Folkets Mod,  

         mens vaagen Ungdom Fodbold maatte dyrke,  

         indtil man stolt med Sejrens Palmer stod 

i Vejen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Denne sang - uden forfatternavn – findes også 

i malermester Kr. Nielsens ”Livserindringer” (1963), 

hvor det nævnes, at sangen vandt 1. præmie 

ved Troldefesten den 3., 4. og 5. september 1954. 

 

5.      Og Svømmebad og Idrætsborg med meget mere 

blev Frugter af den samme gode Id,  

og der blev Kræfter til at løfte mange flere  

af skønne Ting i Fællesskabets Tid. 

Mens Solen skinner skyfrit fra sin Bane, 

og Bøgen folder ud sit Tag, 

skal Borger, Bonde hejse Haabets Fane 

og bære den ind i  den nye Dag  

i Vejen. 


