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1. For lidt den ikke får, 
for fyrretyve år, 
begynder nok at tynge, 
men hør nu vil vi synge - 
om dine yngre dage 
og du skal ikke klage, 
de værste narrestreger har vi “glemt” 
 

2. En lille gut i ble 
ku’ se det hele ske - 
i gården var der leg 
og det var lige dig! 
Du ku’ ej sidde stille, 
du ned af trappen ville, 
så du ku’ lege med de andre børn. 
 

3. Dengang du så blev fem 
da var du ganske nem, 
du “var den” tit til gemme, 
men Birthe var den slemme: 
i timer ku’ du vandre, 
for hun og alle andre, 
var stukket af fra jeres “gemmeleg” 
 

4.  Når man skal spille bold, 
må man ej gøre holdt, 
nej man skal bare spille 
og ikke stå og pille -  
Vi ved ej, hvad du tro’de, 
men du stod blot og glo’de 
med fing’ren i din næse til hver kamp. 

 
5. I Loopsted bo’de I, 

det kunne du skam li’ 
du leged’ hele dagen 
med venner det var sagen, 
og det var bare lykke 
dengang I fik et stykke, 
hvor I ku bygge jer en hytte selv. 
 

6. Din skole gad du ej, 
for du var mer’ til leg,  
og når din taxa kom, 
så lod du blot som om -  
der ingen folk var hjemme 
men gennem en per’sjenne 
da så chaufføren at du gemte dig. 
 

7. Du fik et luftgevær,  
du virk’lig havde kær. 
til måls I gerne skød 
på hvad, der lå og flød. 
En dag kom bondemanden -  
han rynkede på panden, 
hans høns var pluds’lig fyldt med dine hagl. 
 

 

8. Computer fik du så 
og det blev starten på 
en kappestrid så lang 
vi hørte gang på gang, 
at din og Michaels tale 
jo blot gik på at prale 
om hvis der nu var allerbedst og størst 
 

9. Din skoletid på Balle 
den kan man vidst nok kalde - 
for ganske indtægtsrig, 
for du gik jo i krig: 
ha’d krudt fyldt under sengen, 
og smart nok var skam drengen -  
du solgte dyrt hvad farmand smugled’ ind 
 

10. Det første skoleår 
du gik med pjusket hår 
var ej til det halløj 
med duft og trendy tøj 
men så kom du til penge, 
så gik der ikke længe, 
så var du stylet op som Don Juan 
 

 
11. Det var nu lidt nå’d lort 

en nat vi spilled kort, 
da klokken den blev 5 
vi ville cykle hjem -.  
men cykehjulet bøjed’ 
af vægt fra 3 mand høje - 
du frygted’ mor sku’ blive skidesur 
 

12. Din allerførste bil 
gav brok men også smil, 
den kørte ganske vel 
men var til “gør det selv!”  
trak træer op i haven, 
men Gud hvor blev du gnaven, 
da kølervæsken skoldede din arm  
 

13. Midt på den gamle bro 
du kørt’ i fred og ro, 
du skabte kæmpekø 
din bil var ved at dø - 
folk dytted’ og de blinked’ 
du blev til siden vinket 
for bagud skød din dyt med oliesmat 
 

14. Du tog en mægtig tørn 
når der sku’ passes børn, 
og leged’ med vor drenge 
som godt ku’ være strenge - 
du putted’ mangt en time -  
sad tavs med stivnet mine 
til Mikkels undren blev du pluds’lig træls. 
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15. Et saksemordergys 
ku’ gøre os lidt hys, 
du syntes det var sjov, 
men vi fandt dig så grov, 
i mørket gik vi bange 
og skreg højt et par gange 
bag busken sad du - sa’e en sakselyd 
 

16. Vi tog til festival 
og den var ravegal 
du havde ingen penge 
og måtte lede længe 
for banken intet trækker 
når man bru’r fluesmækker 
du ku’ nå hjem før banken den blev sur 
 

17. Skønt festival er guld 
så skal man være fuld 
og hvis man så er flad, 
er man en stakkels rad, 
en uge let du klared’ 
men der blev ikke sparet - 
du røg dig skæv i alle andres joint. 
 

18. Du drikker gerne kaffe,  
det gav dig navnet“Laffe” 
men når I så holdt fest 
erfared’ hver en gæst: 
at det var ganske sikker, 
at hvergang Leif han drikker 
på wc “snakker han i telefon”. 
 

19. I jeres nye hus 
sku’ flyttes sand og grus. 
Vi kom og gav et nap 
så det ku’ gå lidt rap, 
men pluds’lig blev du doven 
ku’ ikke hold’ dig vågen 
du sov imens vi knoklede for dig. 
 

20. Se det var ingen vits 
med gamle “røde blitz,” 
der sku’ i vaskehal, 
og du blev næsten gal, 
da “vaskemanden”  bange 
spurgte et par gange, 
om bilen mon ku’ holde til en vask? 
 

21. Du fik skam ganske spat 
af alt det kvindepjat,  
du gad ej shoppe tøj 
i byens mas og støj - 
nej du vil’ hel’re ligge 
på sofaen og kigge 
på film og fjernsyn hele dagen lang. 
 

 

22. Tre skønne tøsebørn 
det kræver nok en tørn 
du syn’s det var så rar 
dengang du ej var far - 
det siger du med latter 
og elsker hver en datter 
og din famil’je skatter du skam højt. 
 

23. Du rejser rundt på job, 
når tog skal vær’ i top! 
Du kommer langt omkring 
til Kina og Beijing. 
Når toget det er proppet, 
skal du nok få det stoppet - 
dit udstyr skal du bare skvatte i. 
 

24. Din Lisbeth har du kær 
og det er ej så sær! 
Hun er en dejlig pige - 
det vil vi gerne sige. 
Med mand og job og børn 
hun ta’r en mægtig tørn, 
og klarer det med smil og godt humør. 
 

25. Ja alle som er her, 
vi har jer begge kær! 
Vi vil tillykke sige, 
og skal vi ikke lige - 
rejse os og skåle, 
og alle sammen skråle: 
et højt hurra for Lisbeth og for Leif. 
 

 

 
Tillykke fra familien i Slesvig, Grønland 

og Lånum 
 


