
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



Melodi ……gæt selv  
 

Fra den anden sid’ af grænsen der kom Onkel Christian 
fandt den søster, der var født til sidst 
Han var ikke som de andre, han var helt sin egen mand,  
han var også pacifist 
Han var bidt af en computer, og sad ved sit tastatur 
han sa’e han arbejded så hårdt 
Kan man kalde det for arbejd, mon han ikke tog en lur?,  
og mon man kan arbejd’ sort? 
Men han var god til mat’matikken 
og pig’rnes regning ku han løs 
vi fatted’ ik så tit logikken 
deres lærer måtte se sig slået af en lille skoletøs 
Du er vores Christian 
og du er en guttermand 
og vi har haft så meget sjov 
du kan være skideskør 
har et spændende humør 
Onkel Christian 
  



 
Vores Christian er rar og han hygger sig med far 
og I makker rundt i gammel skrot 
timevis vi unger har - hørt din stemme høj og klar 
så Shubidua kan vi godt 
tøserne de fik en onkel og en ekstra bedstefar 
og senior han var så rar 
det var sejt at kom’ i skole og det ikke kun var jysk 
men nu ku’ man osse tysk 
Og vi så på Kinas lange mur 
på en lille eftermiddagstur 
Markus Schenkenberg ham så vi på 
det var internettet, det var fremtid som vi slet slet ikke ku forstå 
Du er vores Christian 
og du er en guttermand 
er til cybersapce og til teknik 
kender til astronomi 
forelæsning  vil du gi 
Onkel Christian 
  
  



CC laver ofte mad - det kan ikke kaldes flad 
der er altid 1 tons hvidløg i 
grillmad steges tem’lig hårdt - ugenkendelig men sort 
ikke til at bide i 
CC elsker virk’lig pølser - spiser mange, spiser tit 
men det kan nu også gå for vidt 
Pølser midt i Råbjerg mile - det var altså lidt for frit 
det var sandet og beskidt 
Nej giv os hel’re julekålen - med litervis af fløde i 
vi tømmer gerne hele skålen 
for julekål med frikadeller det er noget vi kan li 
Du er vores Christian 
og du er en guttermand 
kommer tit  og får en kaffetår 
læser vor reklamestak 
og du får en bette snak 
Onkel Christian 
 
  



 
Og du havde en affære og det var med vores mor 
i byen ment’ man du kom tit 
vores nabo sad med kikkert - glo’de på at Hennings bror 
kom til Birthe på visit! 
du sku’ bar’ ha’ passet børn og så ha et dejligt bad,  
så du ku få tag’t dit kørekort 
nøgen kom du ud fra bad, du sang højt og var så glad 
men vor post han drøned’ bort 
i sparkær  fatted de de slet ej - hvor højt vi alle skatter dig 
som onkel, familie og som ven 
og vi tror de stadig overvejer hvad der mon er blev’n af dig 
Du er vores Christian 
og du er en guttermand 
og vi har haft så meget sjov 
skidt med hvad sig hør og bør 
for du gør nu som du gør 
Onkel Christian 
 
  



 
Vi har vær’t ved mangen strand, og har set det ganske land 
på vildveje har du også ført 
haft et telt helt fuld af vand, vadet rundt i Skagens sand 
lavet meget andet skørt 
du kan ha’ et vildt gemyt - og den grønne folkedyt 
den tabte døren med et brag 
da du klodsed bremsen i, for nu vil’ du Mikkel gi’ 
det morer os den dag i dag 
Flensborg kendte du skam men - til Wasseleben fandt du aldrig 
hen 
vi sad så læng’ og vented’ dig 
men endte med at vi sku’ smugle Line over grænsen hjem 
Du er vores Christian 
og du er en guttermand 
og stifinder blev du kaldt engang 
lig’ fra regn i Langeland 
og til frost på Esbjerg strand 
Onkel Christian 

 
 
 
  



Du har haft så mange biler, som sku’ bliv’ til noget stort 
så vi makked’ til de kørte godt 
vi har skiftet mange dele, de forblev dog gammel lort 
og endte ned’ i Brunos skrot 
Din BMW den fløj lidt lav, havned ofte på sin mav’ 
hvergang den mødt’ et bette bump 
golfen var en dejlig bil - og du kørte den med stil 
til ilden smelted hver en stump 
Daihatsu’n kørte du i skrot 
vi ville hente dig nok så flot 
men to skrottede biler stod på rad 
og måtte begge transporteres af det store gule fejeblad  
Du er vores Christian 
og du er en guttermand 
men bøvler med alt hvad der kan kør’ 
kører efter dit humør 
er en spændende chauffør 
Onkel Christian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Nu til sidst vil vi fortæl, at vi syn’s det er et held 

at vi kender sådan en som dig 

du vil gerne hjælpe til, på din guitar vil du spil 
og du er med på sjov og  leg 

andre men’sker fatter knap - vor familie er så skrap 

for vi har et sammenhold så godt 
vi kan rode vi kan mak’ - akademisk kan vi snak 

sport det klarer vi så flot 
et tillykke alle ønsker dig 

håber alting vil gå som i en leg 

at du får mere slot end skrot 
og trods alle drillerier skal du vide at vi under dig det godt 
christian Vi elsker dig  
du er altså lidt for sej 
lad os få en ordn’lig skål 
og hurra det ska’ vi skrål’ 
onkel christian 
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