
Sang nr. 1:  SOLENS GUD 

Shamanen:  Gran Dios del Sol, Inti, gracias por enviarnos a tu hijo y tu hija para 

guiarnos. Acepte nuestros dones, Gran Inti. Viracocha 

 

+ Inkaer:        Kon-Tiki … Viracocha ...etc. 

Kon-Tiki Viracocha  

                        uden dig var vi fortabte 

                        uden sol intet liv 

                        Kon-Tiki Viracocha  

                        vi ser hvad du skabte 

                         uden sol intet liv 

Kon-Tiki Viracocha  

 

Uillac Umu:  Underriget - den krybende slange 

  mørket og dybet i verdens skød 

  Kroppen holder sjælen som fange 

  indtil den søger sin jordiske død 

  Vi lyder slangen og dødens bud 

  men størst af alt er Kon-Tiki Viracocha 

 

Kuraka:  Jorderiget - men'sket på jorden 

  pumaen dyrkes af solgudens børn 

Kero:  Over-riget - vi hylder kondoren 

  Vinden der bærer den store ørn 

+ Kuraka:  Vi lyder kondoren og puma'ns bud 

  men størst af alt er Kon-Tiki Viracocha 

 

Inkaer:  Kon-Tiki Viracocha  

                        vi ser hvad du skabte 

  uden sol intet liv 

                        Kon-Tiki Viracocha 

 

Shamanen:  Forklædt som en tigger i pjalter      Kor: Kon-Tiki... 

  besøgte du men'sket - de svage 

  Vi ofrer hvert år ved dit alter 

  og håber du vender tilbage 

 

Inkaer:  Kon-Tiki Viracocha ...etc. 

  Din søn og datter - du strålende sol 

  sendte du herned 

  Tag mod vort offer - et ringe symbol 

  på vor taknem'lighed 

 

Kon-Tiki Viracocha  

                        uden dig var vi fortabte 

                        uden sol intet liv 

                        Kon-Tiki Viracocha  

 



Sang nr. 2: FAMILIEN HANSEN  

 

Einstein: Mens andre børn de praled' af hvis burger der var størst 

  så sku' vi smage melorme som du had' grillet først 

Morten: Mens andre tog på chartertur tog vi til Kalundborg 

  og gravede i mudder for at finde potteskår 

Henry: Kalundborg? Var det ikke også dér vi fandt nogle latriner fra middelalderen! det var  

                      da spænende. 

Molly:  Mens andre fædre læste højt af Halfdans ABC 

  så læste du den store danske encyklopædi 

Morten: Mens andre viste deres børn de dyr de ville se 

  så skar du frøer op så vi ku' se dem indeni 

 

Alle tre: Familien den er splittergal 

  Slet ik' normal 

  og vores far er katastrofal 

  No'n bærer navnet Gyldenvang 

  og Deleuran 

  Men vi fik altså tjansen 

  som Familien Hansen 

 

Einstein: Mens andre børn fik legetøj til jul og fødselsdag 

  Ga' du os nogle bøger som du eg'ntlig selv vil' ha' 

Molly:  Mens andre tog en snak med lær'ne om hvordan det gik 

  så dated' du Beate Beck - min lærer i fysik! 

Henry: Åh, ja, Beate - meget begavet dame! Hende havde jeg da helt glemt! 

Eistein: Vor’s venner de gik tit i biffen sam’ me’ deres far 

Morten: Han stak dem tit en 100 kronesed’l han havde klar 

Einstein: Du viste film om hvo’n man laver pølser af en gris! 

Molly:  og stak os en soduko klippet ud af dag’ns avis 

  

Alle tre: Familien den er splittergal 

  Slet ik' normal 

  og vores far er katastofal! 

  No'en bærer navnet Gyldenvang 

  og Deleuran 

  Men vi fik altså tjansen... 

  Og der er rigtig mange der går rundt med det navn vi har 

  men ingen andre har én som vores far! 

  

Einstein: Mens andre fædre hented' deres børn fra de var små 

Molly  så sad vi tit tilbage når de lukked' vuggestu'n 

Morten: Mens andre fædre dufted' godt og havde skjorte på 

Molly:  gik du kun i sandaler og tog bad én gang om ug'n 

 

  Familien den er splittergal 

  Slet ik' normal 

  og vores far er katastofal! 



  No'n bærer navnet Gyldenvang 

  og Deleuran 

  Men vi fik altså tjansen  

som Familien Hansen 



Sang nr. 3:  RED REGNSKOVEN 

Rosa:  Ka' du se dig i spejlet og si' til dig sel' 

  Det' ikke mig der slår naturen ihjel 

  Næ, gu' ka' du ej – kom og syng i kor: 

  Vi har alle et ansvar for Moder Jord 

 

Ralph:  Polerne smelter og jeg ved ikke hvad 

  Hvordan ka' du bar' være fuldstændigt ligeglad? 

Ronnie:  Din mobil og din fladskærm elsker du højt 

  Men naturen – betyder den ikke en døjt? 

Sonia:  Du grisser og sviner – og alt bli'r beskidt 

  Du ved inderst inde at ansvar't er dit 

Masja:  Og mens regnskoven lider – har du det fedt 

  Så helt ærligt – mon ikke du skammer dig bare lidt? 

 

Kommando RR: Ka' du se dig i spejlet og si' til dig sel' 

  Det' ikke mig der slår naturen ihjel 

  Næ, gu' ka' du ej – kom og syng i kor: 

  Vi har alle et ansvar for Moder Jord 

 

Ronnie:  Du spilder penge på en burgermenu 

  og cola og chips! Det er grisse-fy 

Ralph:  Og du sviner dig til i et orgie af mad 

  mens naturen den lider er du ligeglad 

Berta:  Du passer din have mens regnskoven dør  

  og isbjørne drukner når isen den tør 

Kimmie:  Hvorfor kvase en myre? – skal den da dø? 

Rosa:  den er osse lissom en del af vores fælles miljø 

Familien Hansen & 

Kommando RR: Ka' du se dig i spejlet    Ronnie: Ja, kik lige engang dér 

  og si' til dig sel'              Ronnie: Dig sel', si'r du 

  Det' ikke mig der slår naturen ihjel     Ronnie: Nå, hvem er det så? 

  Næ, gu' ka' du ej    Ronnie: Nix!   

  Kom og syng i kor:   Ronnie: Kom, syng med dér 

  Vi har alle et ansvar…  Ronnie: Vi har bare en  

    Koloenorm  ansvar 

  Ka’ du helt ærligt sig’ til dig selv 

At du ik’ slår naturen ihjel 

Næ – nej, så kom og syng nu i kor 

Vi har ansvar for moder jord 

Kor 1:      Kor 2: 

Ka’ du helt ærligt sig’ til dig selv  Ka’ du se dig i spejlet og si’ til dig selv 

At du ik’ slår naturen ihjel   det er ikke mig der slår 

naturen ihjel 

Næ – nej, så kom og syng nu i kor  Næ, gu’ ka’ du ej – kom og syng i kor: 

Vi har..   Alle: 

Vi har alle et ansvar for moder jord 

                                     Ronni: Helt ærligt, hva’ vil du gøre? 



Sang nr. 4:  SPÅDOMMEN 
 

Coya:  Vi arved' hver en halvdel    

  af vores gyldne smykke 

  Et smykke med et strålende symbol 

  Så længe at de bæres 

  så får vi held og lykke 

  og vi velsignes af den store sol 

 

Pototo:  Så længe bror og søster  

  står sammen og er ét 

  Vil han la' solen stråle  

  lysende hedt 

+Coya, Nusta, Chasqui: I Soltemplet ofrer vi år efter år 

  til ham der har skabt os alle 

  Hvis nøglen til Soltemplet den forgår 

  så må El Dorado falde 

 

Coya:  En gammel spådom siger 

  at byens mure falder 

  når solens børn de svigter deres far 

Nusta:  En gammel spådom siger 

  at skønt Kon-Tiki kalder 

  så gi'r hans søn og datter intet svar 

 

Pototo:  Så længe bror og søster  

  står sammen og er ét 

  Vil han la' solen stråle  

  lysende hedt 

+ Coya, Chasqui, Nusta: I Soltemplet ofrer vi år efter år 

  til ham der har skabt os alle 

  Hvis nøglen til Soltemplet den forgår 

  så må El Dorado falde 



 

Sang nr. 5  SHAMANENS BØN 
Shamanen & kor: Kon-Tiki Viracocha  

 

Shamanen:  Malqui, min forfader, ærede mumie 

  Hjælp mig på rejse til åndernes land 

  Kald alle ånder der lever i junglen 

  Sig de må låne min krop hvis du kan (mærker der er en ånd) 

  Ånd, du er kommet langvejs fra 

  vil du os godt eller ondt? 

  Kom - og tag bo i den krop jeg har 

  og bliv der et kort sekund (Shamanen besættes af en ånd:) 

 

  "Venner er ej venner 

  Ved du virk'lig hvem der har dig kær? 

  El Dorados undergang er nær"  
       

Kor:  "Venner er ej venner 

  Ved du virk'lig hvem der har dig kær? 

  El Dorados undergang er nær" (Ånden forlader Shamanens krop) 

    

Shamanen:  Malqui, byg bro til de vældige ånder 

  Findes der fler' der vil gi' os et råd? 

  Vi er kun men'sker og færdes på jorden 

  der' så meget vi ikke har forstå't (mærker der er en ånd) 

  Ånd, jeg kan mærke du er på vej 

  Kom nu, vær ikke genert 

  Lån denne mund! Tal igennem mig 

  og sig hvad vi gør forkert (Shamanen "besættes" af en ånd:) 

  

  "Fjender er ej fjender 

  og en fremmed viser dig sit værd 

  El Dorados undergang er nær" 

    

Kor:  "Fjender er ej fjender 

  og en fremmed viser dig sit værd 

  El Dorados undergang er nær" (Ånden forlader Shamanens krop) 

    

Shamanen:  Malqui, min forfader, jeg er forvirret 

  Vi følger Solguden - gør hvad han vil 

  men vi er men'sker og ikke så kloge 

  Hvis der er andre, så kald dem hertil (mærker der er en ånd) 

  Ånd, jeg kan mærke du nærmer dig 

  og at dit ansigt er hvidt 

  Lån dette hylster jeg kalder "mig" 

  Puha ... nu får jeg det skidt (Shamanen bliver igen besat af en ånd:) 

    

  "Guldet det forblænder 



  El Dorados undergang er nær 

  Men før alting ender 

  kommer guden selv og redder jer" 

 

Kor:  "Guldet det forblænder 

  El Dorados undergang er nær 

  Men før alting ender 

  kommer guden selv og redder jer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sang nr. 6:  SOLJOMFRUER 
Cori:  Som små blev vi udvalgt og det var en ære 

  for vores forældre og hele vor slægt 

  Nu bor vi i templet og der skal vi lære 

  at danse og væve perfekt 

 Vi håber at glæde vor hersker en stund 

 og hvis vi har drømme så holder vi mund 

 

Soljomfruer:  For her har vi hjemme 

 så vi må glemme 

 mors søde stemme 

 og fars trygge favn 

 Glemme de kære 

 Her skal vi være 

 hylde og ære  

 Solgudens navn 

 

  Vi væver af ulden de smukkeste stoffer 

at gøre os umage er vores løn 

Vi bringer hvert år vores værker som offer 

til selve Solgudens søn 

Vi håber at glæde vor hersker en stund 

 og hvis vi har drømme så holder vi mund 

 

  For her har vi hjemme 

så vi må glemme 

mors søde stemme 

og fars trygge favn 

Glemme de kære 

Her skal vi være 

hylde og ære  

Vi drømmer 

 

og danser for solen for jorden og vandet 

Vi bli'r her for evigt og vil ikke andet (dansestykke) 

 

Her har vi hjemme 

så vi må glemme 

mors søde stemme 

og fars trygge favn 

Glemme de kære 

Her skal vi være 

hylde og ære  

Solgudens navn 



 

Sang nr. 7:  SOMMERFUGLESTØV    
Henry:  Fra æg og til larve    

  fra larve til puppe 

  fra puppe til yndefuld sommerfugl  

  Et orgie af farve 

  En svævende gruppe 

  der flagrer omkring ud'n at søge skjul 

     

  Måske ku' vi lære at være som dem? 

  og bryde den puppe vi gemmer os i 

  og kalde naturen for vores hjem 

  og leve af nektar og føle os fri? 

 

Henry:  Og den der vil gøre 

  en sommerfugl noget 

  og udstille den er da blind og døv! 

Rosa:  Nok se - ikke røre 

  Det råd har jeg fået 

  Vær varsom med sommerfuglens støv 

 

Henry & Rosa: Måske ku' vi lære at være som dem? 

  og bryde den puppe vi gemmer os i 

  og kalde naturen for vores hjem 

  og leve af nektar og føle os fri? 

 

  Det ku' vi da vi var spæde 

  og kan stadigvæk godt hvis vi tør 

  og kun sprede skønhed og glæde 

  som sommerfuglen gør 

 

  Fra æg og til larve 

  fra larve til puppe 

  fra puppe til yndefuld sommerfugl  

  Et orgie af farve 

  En svævende gruppe 

  der flagrer omkring ud'n at søge skjul 

     

  Måske ku' vi lære at være som dem? 

  og bryde den puppe vi gemmer os i 

  og kalde naturen for vores hjem 

  og leve af nektar og føle os fri? 

 

 

 

 

 

 



Sang nr. 8:  EL DORADO  

Solo:  Bag mure af sten 

man sjældent går forbi 

er et fænomen 

man tog for fantasi 

Måske ligger guldet gemt det sted man aldrig kikker på  

Hvor overfladen virker kold og grå?  

 

Solo:  Hvad er det murene gemmer på? 

Der' no't der glimter bag det grå 

Men gå din vej! La' vær og spør' 

med mindre du tør? 

 

Alle på scenen:   Det er El Dorado - El Dorado 

Junglens hem'lighed 

El Dorado El Dorado 

Danser solen ned 

 

Solo:   Så tag dig i agt 

for det du ikke ved 

Du må vær' på vagt 

for junglens hem'lighed 

Det' der ikke ser ud af noget bør du holde øje med  

Der gemmer sig måske en skat et sted 

 

Alle på scenen:   Hvad er det murene gemmer på? 

Der' no't der glimter bag det grå 

Men gå din vej! La' vær og spør' 

- med mindre du tør? 

 

Det er El Dorado - El Dorado 

Junglens hem'lighed 

Det er El Dorado El Dorado 

Danser solen ned 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sang nr. 9:  KARTOFLER 

Dr. Leversten: Jeg ska' gi' dig 

  nok pom'fritter 

  Det' en hitter  

  Kom og prop dem i dig 

  Jeg vil ha' KARTOFLER 

  Jeg vil jagte 

  eftertragte 

  store bagte 

  ja, min mor har sagt det: 

  Du ska' ha' KARTOFLER 

    

  Der' intet der rimer på kartofler 

  men jeg er ligeglad 

  Jeg vil nemlig bare ha' kartofler 

  For det er jordens bedste mad! 

    

Vil ha’ dem: 

  Snittede frittede  

  kvasede masede 

  osed' og mosed' 

  Det’ det bedste jeg ved.  

  Skrællede pillede 

  Luned' og bruned'  

  Det’ brændende kærlighed! 

 

  Kartofler - potato - potato - potato  

  Vil ha' dem snittede frittede  

  kvasede masede 

  og osed' og mosed' 

  Skrællede pillede 

  Luned' og bruned'  

  Jeg vil ha' KARTOFLER (Dans) 

    

  Ikke nægte 

  vaske-ægte 

  olie-stegte 

  de er helt perfekte 

+Papegøjer,Einstein: Jeg vil ha' KARTOFLER 

Dr. Leversten: Mine tips om 

  chips med dips er 

  egotrips 

  for mit gebis - for jeg ska’: 

+Papegøjer,Einstein: jeg ska' ha' KARTOFLER 

 

+Papegøjer,Einstein: Der’ intet der rimer på kartofler 

  men jeg er ligeglad 

  Jeg vil nemlig bare ha' kartofler 



  For det er jordens bedste mad! 

 

Vil ha’ dem: 

 Snittede frittede  

  kvasede masede 

  osed' og mosed' 

  Det’ det bedste jeg ved   

  Skrællede pillede 

  Luned' og bruned'  

  Det’ brændende kærlighed 

 

Dr. Leversten: Jeg ska' gi' dig 

  nok pom'fritter 

  Det' en hitter 

  Kom og prop dem i dig 

  Jeg vil ha' KARTOFLER 

  Jeg vil jagte 

  eftertragte 

  store bagte 

  ja, min Mor har sagt det: 

  Du ska' ha' KARTOFLER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sang nr. 10:  GULDFEBER 

Ralph:  Gi' os bare lommen fuld 

  ikke fuld af lommeu-u-uld 

  men af det pure guld 

  Vi vil ha' det hele 

  Hvorfor dele? 

RR:  Dæk os - smæk os helt omkuld 

  Fyld en kæmpe swimmingpool 

  så bader vi i guld 

  Vi vil ha' det hele 

  Hvorfor dele? Hvorfor dele med no’n!? 

   

Sonia:  Nogen si'r at lykken ik’ er gods eller guld 

  men stik mig bare guld - hva' ska' jeg med muld? 

Masja:  Man si'r at børn er lykken - og no’n får et kuld 

  men hva' ska' man med unger, når man ka' få guld? 

 

RR:  Vil ha' det 

  Vil ta' det 

  stjæl det - hug det - smelt det om 

  Vi gør det 

  Vi tør det 

  Lykken venter, kom, ah! 

 

  Gi' os bare lommen fuld 

  ikke fuld af lommeu-u-uld 

  men af det pure guld 

  Vi vil ha' det hele 

  Hvorfor dele? 

  Dæk os - smæk os helt omkuld 

  Fyld en kæmpe swimmingpool 

  så bader vi i guld 

  Vi vil ha' det hele 

  Hvorfor dele? Hvorfor dele med no’n!? 

 

Ralph:  Vi elsker onkel Joachim og hans pengetank 

Berta:  Kong Midas var en nar - han sku' ha' no'n bank 

Kimmie:  Og vi vil kun beruse os i flyd'ne guld 

Ronnie:  ta' bar' til Prag med bussen for at drik' dig fuld 

 

RR:  Vil ha' det 

  Vil ta' det 

  stjæl det - hug det - smelt det om 

  Vi gør det 

  Vi tør det 

  Lykken venter, kom! 

   

(råbes)  El Dorado - gyldne by 



  Vi får guld og I får bly 

  Vi ska' ud og gi' den gas 

  So let's go and kick some ass 

 

(synges)  El Dorado – here we come 

 

Team 1:    Team 2: 

 Gi' os bare lommen fuld   El Dorado -  

  ikke fuld af lommeu-u-uld  here we come 

  men af det pure guld   Den gyldne by 

  Vi vil ha' det hele   bli’r grå 

  Hvorfor dele?   og tom 

  Dæk os - smæk os helt omkuld  Vi skal ud 

  Fyld en kæmpe swimming pool  og gi’  

  så bader vi i guld   den gas 

 

Alle: 

   Vi vil ha' det hele 

   So let's go out and kick some ass! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sang nr. 11:  TITICACASØENS BRED  

Uillac Umu:  Jeg bad til jeres ædle far 

  og i et syn fik jeg mit svar 

  Han kalder søn og datter hjem 

  Hans ønske er vi ofrer dem 

  så der atter bliver fred 

  ved Titicaca-søens bred 

 

Kuraka:  I glemte begge hvem I var 

  det store ansvar som I bar 

Kero:  I glemte begge ydmyghed 

  I glemte Inkafolkets ed 

Begge:  Solens Gud er blevet vred 

  ved Titicaca-søens bred 

 

Alle tre:  Kender I til nogen skam 

  så bør I begge ære ham 

  ved denne offerkniv 

  I vil sone når han får 

  jer's hjerter mens de stadig slår 

  Betal med jeres liv 

 

Uillac Umu:  Så længe nøglen var intakt 

  så havde bror og søster magt 

Kero:  Men nu er pagten blevet brudt 

Kuraka:  og jeres æra den er slut 

Alle tre:  I må lade livet  

  ved Titicaca-søens bred 

 

Alle tre:  Kender I til nogen skam 

  så bør I begge ære ham 

  ved denne offerkniv 

  I vil sone når han får 

  jer's hjerter mens de stadig slår 

  Betal med jeres liv 

Alle 3 +  kor: I glemte begge hvem I var 

  det store ansvar som I bar 

  Men nu er pagten blevet brudt 

  og jeres æra den er slut 

  I må lade livet  

  ved Titicaca-søens bred 

 

 

 

 

 

 

 



Sang nr. 12:   FOR LÆNGE SIDEN 

Inca Capac:  Hold dig fra mig - la' mig være 

  Jeg må tænke på min ære 

Cori:  Hvorfor dø når du kan slippe væk herfra? 

  Tag med mig mens vi ka' nå det 

Inca Capac:  Du vil aldrig ku' forstå det 

  Jeg betaler med mit liv den gæld jeg har! 

 

Cori:  Men så vil jeg også bli'e 

  Jeg er stadigvæk den pige 

  som du leged' med dengang vi var små 

Inca Capac:  Glem vi mødtes nogensinde 

  Vil du rådne op herinde? 

  Tag og lev det liv jeg aldrig ku' få 

 

Cori:  Vi var børn for længe siden 

  meget ændrer sig med tiden 

  men der er én ting der aldrig ændrer sig: 

  det' dét jeg føler for dig (dansestykke) 

 

Begge:  Vi var børn for længe siden 

  meget ændrer sig med tiden 

  men der er én ting der aldrig ændrer sig: 

  det er dét jeg føler for dig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sang nr. 13:  MIRAKLER 

 

Præster:  A - A - A- 

  Kokablade - majskolber - lamafostre - salt 

  guld og sølv og væveri'r - vi vil ofre alt 

  marsvin, majsøl lægges for din fod 

  men den største offergave det er men'skeblod 

  Tag imod - tag imod 

  og lad os se mirakler 

+Uillac Umu, 

Kuraka, Kero: A - A - A 

  Store far 

  Tag imod vort offer - de gaver som vi har 

  Og lad os se mirakler (Guldstatuerne bliver levende) 

 

Inkafolket:  A - A - A  

  Store far 

  Kokablade - majskolber - lamafostre - salt 

  guld og sølv og væveri'r - vi vil ofre alt 

  marsvin, majsøl lægges for din fod 

  men den største offergave det er men'skeblod 

  Tag imod - tag imod 

  og lad os se mirakler 

 

Alle:  A - A - A 

  Store far 

  Tag imod vort offer - de gaver som vi har 

  Og lad os se mirakler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sang nr. 14:  ALDRIG HELT FORBI    

  Hver en slutning er en start 

på noget ganske nyt 

  Alt ændres i en fart 

men føl dig ikke snydt 

  For nutid bli'r fortid - vi ved at det sker 

  så tag og lev det liv der' lige nu og her 

 

  Vær sammen med dem du ka' li' 

  og nyd det til I si'r farvel 

  Og husk når en dør lukkes i 

  så åbner en ny af sig sel' 

  Livet er et genoplad'ligt batteri 

  Det' aldrig helt forbi 

 

Al begyndelse er svær 

  Det har vi hørt så tit 

  Men det' det hele værd 

  hvergang man ta'r et skridt 

  For nutid bli'r fortid - og nye bli'r født 

  En fremmed er en ven du endnu ik' har mødt 

 

                 Vær sammen med dem du ka' li' 

  og nyd det til I si'r farvel 

  Og husk når en dør lukkes i 

  så åbner en ny af sig sel' 

  Livet er et genoplad'ligt batteri 

  Det' aldrig helt forbi 

 


