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Lurendrejerne synger for til 40 års jubilæet august 2014: Dirigent Gorm »Luri-
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Webmasteren, Den Elektroniske Viking, Søren Wennemoes, forlod 
hjemmesiden for at levere musikken til 40 års jubilæet. 

Vi er meget musikalske ...



Julebadet
Frit efter »Juletræet med sin pynt«

Originaltekst Mogens Lorentzen • Melodi Egil Harder



1)
Julebadet fra en pynt
venter på vi får begyndt
frydefuldt – med vikinggrynt
ja, det er så gudeskønt.
Og fra selve trappen gled
vist vor store høvding ned.

2)
Skjoldmø iført ingenting
sætter vikinger i sving
Bølgebarm og nøgen hud
står så smukt til Rudolfs tud
Og fra havets juleskum
vore skønne kvinder kom.

3)
Vikingmand af alt sit mod
viser verdens overflod
vom og bagdel fylder godt
men han er nu ganske flot.
Det der gør ham til en mand, 
svinder i det kolde vand.

4)
Lurens gjald er stammens kald
samler os i vikinghal
småt med plads, men hjerterum
det er vort akvarium.
Havets bølger, havet is
Er for os et paradis.

5)
Julebølgen på besøg
hilser os fra eg og bøg
med besked der ude fra
at det lysner dag for dag.
Og at solen fra sit skjul
ønsker os en glædelig jul. 
 
Julen 2006 Thøger Johnsen



Og så er badet klar
Melodi: »Svantes lykkelige dag« af Benny Andersen



1)
Bølgerne bølger flot
Vanddybden har det godt
Skjoldmøer helt uden tyl
Åh hvilken salig idyl
En høvding - en viking - et stort badekar
Og så er badet klar.

2)
Bagdel og fyldig vom
Tanken er stor og from
Kåberne falder på broen
Men vi bevarer troen
Det rene – det nøgne – i et stort virvar
Og så er badet klar.

3)
Barmene flyder smukt
Her ud i Rungsted bugt
Vikingen skrumper en del
Hvor han har »krudt og kanel«
Med oprejst pande – han vilkåret ta’r
Og så er badet klar.

Thøger Johnsen



Det er efterår
Kan synges på »Den sorte fugl er kommet« af Carl Nielsen



1)
Når hvide, stive græsstrå
i morgenstunden står
og knaser under støvler
imens vi stille går.
Så ved vi godt den første frost
har sendt os rim med 
morgenpost
og vi skal spise kraftig kost
for det er efterår.

2)
Når løvet ændrer farve
og grøn bli’r gul og rød
med stænk af brunt og gyldent
så modnes hasselnød.
Et birketræ som fakkel står
hvis solens lave stråler når
det gule løv, der flammer får
fra efterårets glød.

3)
Når røde ribs i klaser
har mistet løvets skjul
og hænger smukt på busken
som træets pynt til jul.
Så spiser solsort lystigt løs
det gule næb får røde kys
den første sne gi’r vinterdrys
på efterårets fugl.

4)
Når storm og regnen rusker
igennem hæk og hegn
og pisker gennem gader
i hver en by og egn.
Så finder vi vort regntøj frem
går tur i storm med fynd og klem
og vender meget hurtigt hjem
i læ for rusk og regn.

5)
Når stormen taber pusten
og regnens sidste tår
er dryppet ned fra himlen
her hvor vi står og går.
Så slår vi ned vor paraply
i gyldent lys, fra hul i sky
mens verden bliver klar og ny
i solskinsefterår

6)
Når dagene bli’r korte
og natten sort og  lang
vil skæret fra stearinlys
gi’ fred ved solnedgang.
Så samles vi med appetit
til te med boller, mens musvit
slår tonen an – helt kvit og frit
til efterårets sang

8. november 2003 
Thøger Johnsen



Brug glæden 
som motiv

Kan synges på »På det jævne, på det jævne« af Carl Nielsen



1)
Det du gør i lyst og glæde
i dit korte men’skeliv.
Kaster lys på vej og stræde,
og gør sjælen smukt naiv.
Når din sjæl er helt til stede,
sæt dig selv i perspektiv.
Find det store i det spæde,
og brug glæden som motiv.

2)
Byg på venskab gennem livet,
lad din kærlighed stå brud.
Tag dit ansvar helt for givet,
del din visdom gavmildt ud.
Har du »glæden« som motivet,
skrevet ned som elvte bud 
Så grib initiativet,
og fold hele verden ud.

3)
Tro kun højt om dine evner,
dyrk dit mod og dit talent.
Kast dig ud i livets stævner,
selvom det er turbulent.
Mas kun på til skallen revner,
og du selv bli’r endevendt.
Find din egen fællesnævner,
vær dit eget liv bekendt.

4)
Vis din tillid til »de andre«,
lyt til deres gode råd.
Når du gennem livet vandrer,
følg din egen røde tråd.
Hvis du verden vil forandre,
så spring ud i heltedåd.
Kæmp så sammen med 
»de andre«
imod verdens nød og gråd. 

8. september 2003 
Thøger Johnsen



Danmarks sommer
Kan synges på »Se dig ud en sommerdag« af Carl Nielsen



1)
Rød og saftig er din smag
oh – du danske jordbær
skabt til glæde og behag
Gud ske lov, du gror her!
sammen med den grønne ært
og kartoflen – gør I hvert
sommermåltid til dessert
Med smag af Danmarks sommer.

2)
Fuglesang og tordenbrag
hvin fra børn ved stranden
sus fra klit og bakkedrag
klir fra øl i spanden.
I en dejlig sommerstund
på en strand ved Øresund
tager vi en stille blund
Til lyd fra Danmarks sommer. 

3)
Gul og grøn er sommerland
sådan set fra oven
gul af raps og løvetand
grøn af løv i skoven
paradiset genopstår
mand og kvinde nøgne går
ud i havets bølger – hvor
De nyder Danmarks sommer.

4)
Ild og vand gi’r sommerduft
som af jord har lavet
bål og blomsterkrydret luft 
saltet blidt af havet
bål der brænder natten lang
hvid jasmin og havet tang
skaber sommerluftens klang
Med duft af Danmarks sommer.

5)
Sommersol på himlen blå
er en fryd for øjet
men når himlen bliver grå
er vi misfornøjet
Regn og blæst og solskinsvejr
paraply og bare tæer
skiftes til at være her 
Ja, det er Danmarks sommer. 
 
30. juli 2004  
Thøger Johnsen



Mens himlen 
rødmer



1)
En solsort synger himmelhøjt
med triller helt sublime
til stærens frække flotte fløjt
i nattens sidste time
Mens himlen rødmer i Danmark.

2)
En stråle fra den store sol
gør dug til diamanter
på klokkeblomst og vild viol
i vejens grøftekanter
Når solen stiger i Danmark.                      

3)
En måge flyver lavt mod øst
med guld på sine vinger
og skriger at det snart bli’r lyst
mens kirkeklokken ringer
Når dagen vågner i Danmark. 

 

4)
Min Eva vågner langsomt op 
og kysser mig på kinden  
så strækker jeg min nøgne krop 
og frydes over kvinden  
Mens lyset kommer til Danmark.

5)
Lidt morgente og så et bad                              
mens Eva går og nynner  
og gør mig stjerne kisteglad                                                                   
før dagen helt begynder
Når solens stiger i Danmark.                              
  
6)
En ny dag er en gave som
ved morgenstund bli’r givet
en tid til endnu en svingom
i glæde over livet
Når solen stråler i Danmark.



Vinterpaladsets 
indvielsesvals

Melodi: »Slå rommen i glasset« af Niels Clemmensen



1)
I vinterpaladset
Der vender kompasset
direkte mod Øresunds
iskolde vand
Der springer en skjoldmø
og viking som »par deux«
ret ud gennem døren
til is, vand og sand.
Tra – la – la – skvulp–skvulp–skvulp-
skvulp
Tra – la – la – sprøjt–sprøjt–sprøjt–sprøjt
Tra – la – la – pjask–pjask–pjask-pjask
Og lidt pjask – skvulp og sprøjt!
Der springer en skjoldmø
og viking som »par deux«
ret ud gennem døren
til is, vand og sand.

2)
Skønt skjoldmøer er slanke
og vikinger ranke
så fylder de voldsomt
når pladsen er trang.
Men nu er der bygget
og så falder trykket
for vikingehallen
er bred og er lang
Tra – la – la – skvulp–skvulp–skvulp-
skvulp
Tra – la – la – sprøjt–sprøjt–sprøjt–sprøjt
Tra – la – la – pjask–pjask–pjask-pjask
Og lidt pjask – skvulp og sprøjt!
Men nu er der bygget
Og så falder trykket
for vikingehallen
er bred og er lang.

3)
Ideer og forslag
ja, dem har vi  nok af
fra sauna til spa-bad
med sej lille bar!
Da huset skulle tegnes
budgettet udregnes
var alt skåret væk
af vor Høvdingefar!
Tra – la – la – skvulp–skvulp–skvulp-
skvulp
Tra – la – la – sprøjt–sprøjt–sprøjt–sprøjt
Tra – la – la – pjask–pjask–pjask-pjask
Og lidt pjask – skvulp og sprøjt!
Da huset skulle tegnes
budgettet udregnes
var alt skåret væk
af vor Høvdingefar!

4)
En bygning vi rejser
Og vimplen vi hejser
Vort vinterplads
Står nu færdigt og klart
Så nu skal vi danse
og ingen kan standse
Vort vikingelaug
for vi har det så rart
Tra – la – la – skvulp–skvulp–skvulp-
skvulp
Tra – la – la – sprøjt–sprøjt–sprøjt–sprøjt
Tra – la – la – pjask–pjask–pjask-pjask
Og lidt pjask – skvulp og sprøjt!
Så nu skal vi danse
og ingen kan standse
Vort vikingelaug
for vi har det så rart.



Godmor’n-sangen
Melodi: Den lærer du hurtigt ...



Godmor’n, godmor’n
Vi starter en dag på nyyy
Godmor’n, godmor’n
med næsen mod sky.
Lad daaagen gå sin gang
med højt humør
og solskin og sang.
Godmor’n, godmor’n
Vi starter på nyyyyyy.
Skål!  – (i Fernet Branca)

Denne sang er uhyre vigtig på grund af budskabet - og den synges 
bl.a. til Standerhejsningen, hvor nye medlemmer danner Det 
Fremskudte Sangkor og lærer den - og vi andre får den genopfrisket.



En rigtig dejlig ven
Kan synges på »Jeg ved en lærkerede« af Carl Nielsen



1)
Jeg sidder her og savner
en rigtig dejlig ven
der hele livet favner
hvor end det nu går hen.

2)
En god ven som er trofast
og til at stole på
der trykker på min livstast
hvis jeg er sort og grå.

3)
En ven som kan ta’ om mig
og holde i min hånd
hvis mismod på min livsvej
sku’ bryde alle bånd.

4)
Men jeg får »held og lykke«
som hilsen fra en ven
så svinder mørkets skygge
og jeg bli’r glad igen.

5)
Når lykkens smil så skinner
og kaster lys på mig
så er det venskab binder
os sammen – du og jeg.

6)
For lykken skal man dele
i venners trygge favn.
Der skaber den et hele
der fjerner alle savn.

7)
Men lykken er som glæden
en sart og lille fugl
der flyver væk fra reden
hvis venner er i skjul.

8)
Og mistes gode venner
Så kommer tårer frem
det er som livet ender
hvis man har mistet dem.

9)
Jeg sidder her og savner
at du vil bli’ min ven
der hele livet favner
hvor end det nu går hen.

9. oktober 2003
Thøger Johnsen



Vort hav
Kan synges på »Havet omkring Danmark« af Carl Nielsen



1)
Havet var vor vugge, på bølgens blide brus,
livets gode moder, og livets vilde herre,
- stormoprørte lærer,
som tager os i favn -
tryghed finder vi i din havn!
Du viser os alt, i bølgernes spejl,
fra morgenstille lysglimt, til skibets hvide sejl.
Du føder sol hver morgen og sluger den hver kvæld.
Du fylder blidt vort liv, vi vedgår arv og gæld!

2)
Havet bliver voldsomt, når stormen gør det vildt,
frådetop på bølger, der smukt mod kysten bryder,
- bølgelarm der lyder,
som hule drøn og brag -
skibe bliver slået til vrag!
Når havet er sort, med mælkehvidt skum,
vil ydmyghedsbeundring fylde hjertes rum.
I stormen over havet bli’r menneskene små.
I stor respekt for dig, vi prøver at forstå!

3)
Vinterkoldt er vandet, når havet fryser til.
Først i små krystaller, så i store flager,
- pakis så det knager,
og havets lyd bli’r tyst -
bølger ruller ej mer mod kyst!
Når havet er stift og farven er hvid,
så vandrer vi på isen, i herlig vintertid.
Ved forår kommer grødis og bølgen genopstår.
Når isen bli’r til vand, og vinter bli’r til vår!

4)
Silkeblødt er havet, når som’ren gør det lunt,
himmelblåt i farve, med blink fra diamanter,
- svajer tang og planter,
imellem sten og sand -
Hedebølger svales i vand!
Når havet står brud og åbner sin favn,
så bader vi fra stranden og nynner blidt dit navn.
Du bærer os så nænsomt og fjerner helt vor vægt.
Vi frydes over dig, fra olding og til knægt!

5)
Himlen møder havet, på horisontens kant,
der hvor verden ender og der hvor drømme bygges
- store tanker brygges
 i både sjæl og krop -
Livets tro og mening går op!
I himmel og hav, bor tankernes liv,
der finder vi hinanden, i verdens perspektiv,
Du spejler månens ansigt og solens røde kind.
Vi elsker dig vort hav, fra himlen i vort sind!

3. august 2003 Thøger Johnsen
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