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ALLE SANGTEKSER TIL SKOVENS DRONNING  

(FORFATTER: GUNVOR REYNBERG © EVENTYRTEATRET ) 

 

 

Sang nr. 1:   ”AD POMMERN TIL” 

 

Herolden:  Hvis man skal råde over sø og land 

 Skal man bruge sværdet frem for sin forstand! 

 Og ikke vise sine fjender sympati 

 Man skal ikke kun ku’ li’ - man skal ELSKE krig! 

 

 Har jeg ret eller har jeg ret? 

 

  Nu er Margrete her i Sverig’s land 

 Hun har sejret uden krig – gu’ ve’ hvordan? 

 Og hun vil samle Norden – det er vores gæt - 

 med plejesønnen Erik som sin mario’net 

 

 Så: 

+ Folk i Kalmar ØV BØV 

 Er Dronningen både blind og døv? 

Herolden:  Hendes far Kong Atterdag 

 svang et sværd med velbehag, så: 

+ Folk i Kalmar: ØV BØV 

 En kvinde er blød og svag 

 Og hele Nordens fremtid står på spil 

 Med Margrete går det hele  

 a’ Pommern til! 

 

Herolden:  I byen Kalmar har hun samlet os 

 Her ka' vi feste, drikke, danse, æde, slås 

 Turneringer og fester de skal styrke tro’n 

 Får vi nogensinde no’n – Kalmarunion? 

 

HEROLDEN: Her til højre har vi Grev Hlühwein von Strudelnase! Han syder af raseri og 

hævntørst efter sit sidste nederlag! (Folk hujer) Og hvem har vi her? Han har vundet alle 

discipliner, han har overlegent besejret den ene ridder efter den anden. Mine damer og herrer: 

”Den Sorte Ridder træder ind” DEN SORTE RIDDER! (Folk buher og pifter. Greven og Ridderen 

kæmper, Greven taber kampen.) 

 

Herolden:  Og hjernen den er skarp som hendes tand 

 Man sku' faktisk næsten tro hun var en mand 

 Men hvordan vil hun samle alle for sin fod 

 når hun ikke vil se blod – det er da noget rod! 

 

 Så: 

+ Folk i Kalmar: ØV BØV 
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 Er Dronningen både blind og døv? 

 Hendes far Kong Atterdag 

 svang et sværd med velbehag, så: 

 ØV BØV 

 En kvinde er blød og svag 

 Og hele Nordens fremtid står på spil 

 Med Margrete går det hele  

 a’ Pommern til! 

  

 (Smæde-remse: ) 

Børn, Predbjørn: Erik af Pommern er ung og nervøs 

 Erik af Pommern er bare en knøs 

 Hvem styrer Erik så snart det går løs? 

 Hende vi kalder KONG BUKSELØS! 

 

Alle:  ØV BØV 

 Er Dronningen både blind og døv? 

 Hendes far Kong Atterdag 

 svang et sværd med velbehag, så: 

Alle:  ØV BØV 

 En kvinde er blød og svag 

 Og hele Nordens fremtid står på spil 

 Med Margrete går det hele  

 a’ Pommern til! 
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Sang nr. 2: ”DEN HELLIGE BIRGITTAS KORS” 

 

Margrete: Jeg var kun et barn og frygted’ livet 

 og forbanded’ skæbnen jeg blev givet 

 Den Hellige Birgitta skænked’ mig 

 det kors som blev min trøst og viste vej 

 

 Står omsider her ved skillevejen 

 træffer en beslutning, der’ min egen 

 Jeg trøster mig ved hendes ord: 

 når mørket og når håbløsheden gror 

 

 Så tag korset i din hånd 

 Knyt et stærkt og helligt bånd 

 Prøv og mærk, du er stærk, du er på vej 

 Du ka’ ånde frit 

 Han vil styre dine skridt 

 bare peg og en vej viser sig,  

 Korset vil beskytte dig 

 

Ingegerd: Du er meget mer’ end min veninde 

 Har altid vidst du var en særlig kvinde 

 Din gave ved din fødsel og din dåb 

 er den: at du ka’ skænke andre håb 

 

Novicen: Du er blevet udvalgt - det forpligter 

Margrete: Hvad hvis jeg ta’r fejl? Hvis nu jeg svigter? 

Novicen Vær den du er og så vil folk forstå 

 Du er den Dronning vi har ventet på 

 

+ Ingegerd: Så tag korset i din hånd 

 Knyt et stærkt og helligt bånd 

 Prøv og mærk, du er stærk, du er på vej 

Alle tre: Du ka’ atter ånde frit 

 Han vil styre dine skridt 

 bare peg, og en vej viser sig,  

 Korset vil beskytte dig 

 Korset vil beskytte dig 
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Sang nr. 3: ”GENNEM ILD OG VAND” 

 

Stilla: Som lille frygted’ jeg din slags 

 Jeg mødte dig og al min frygt forsvandt 

 For jeg forstod at det de sa’ 

 om jer og jeres ondskab ik’ var sandt 

 

 Nu står du lige der 

 Så langt væk og så nær 

 Tilsammen har vi tårer nok til en sø 

Begge: for hvis vi nogensinde rør’ hinanden vil vi ende med at dø 

 

Stilla: Men jeg vil brænde op for dig 

Ignis: I dit favntag vil jeg drukne mig  

Begge: Vi vil vise dem hvordan 

 Vi vil gå igennem ild og vand 

 

Ignis: Som lille lærte jeg at vand 

 ku’ slukke hver en flamme eller glød 

 At omgås folk som jer betød 

 den grumme uundgåelige død 

 

 Nu står du lige der 

 Så langt væk og så nær 

Begge: Tilsammen har vi tårer nok til en sø 

 for hvis vi nogensinde rør’ hinanden vil vi ende med at dø 

 

Stilla: Men jeg vil brænde op for dig 

Ignis: I dit favntag vil jeg drukne mig 

Begge: Vi vil vise dem hvordan 

 Vi vil gå igennem ild og vand 

Begge: For hinanden – kun for hinanden 

 For hinanden – kun for hinanden 
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Sang nr. 4:  ”GNOMER” 

 

  //:Gnomer er Gnomer er Gnomer  

  Gnomer er Gnomer er Gnomer 

  Gnomer er Gnomer er Gnomer 

  Gnomer!:// 

 

Pritivi:   Vi er ét med livet i den fede jord 

  Vi’ fred'lige væs’ner – som ka’ li’ når noget gror 

  i den bløde muld og i det hårde ler  

  Vi beskytter vores flok, hvis noget væm'ligt sker 

 

Gnæk:  Vi bringer vort offer til den mørke magt 

  for vi er bundet af en hellig pagt 

  Begræder den skæbne vores ofre får 

  men - åh, hva’ kæmper vi for? 

 

  Vi gemmer os bag træer og bag stene 

  For Gnomer de ka’ klare alt alene  

  Ååååh - hva’ kæmper vi for? 

  Og når de andre ender deres dage  

  vil mange, mange Gnomer stå tilbage 

  Ååååh - det kæmper vi for! 

 

  Gnomer er Gnomer er Gnomer  

  Gnomer er Gnomer er Gnomer 

  Gnomer er Gnomer er Gnomer 

  Gnomer! 

 

Pritivi:  Vi elsker når skoven blomstrer år for år 

  Men også når alting stille visner og forgår 

  De modne bær og skønne frugter - men 

  når de dør ka’ alt jo starte om igen 

 

Gnæk:  Vi bringer vort offer til den mørke magt 

  For vi er bundet af en hellig pagt 

  Begræder den skæbne vores ofre får 

  men - åh, hva’ kæmper vi for? 

 

  Vi gemmer os bag træer og bag stene 

  For Gnomer de ka’ klare alt alene  

  Ååååh - hva’ kæmper vi for? 

  For når de andre ender deres dage  

  Vil mange, mange Gnomer stå tilbage 

  Ååååh - det kæmper vi for! 
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Pritivi, Gnæk  La’ os i fred med vores jord 

  for så gør vi ikke spor 

  Vi kan ik’ bekymre os om andres kår 

  En Gnom må ikke gå i frø 

  først må andre væs’ner dø 

  Åh, det kæmper vi for! 

 

  Vi gemmer os bag træer og bag stene 

  For Gnomer de ka’ klare alt alene  

  Ååååh - hva’ kæmper vi for? 

  For når de andre ender deres dage  

  Vil mange, mange Gnomer stå tilbage 

  Ååååh - det kæmper vi for! 
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Sang nr. 5:   ”FLAMMER” 

 

Salamandere: Midt i mørket tændes med ét et lys                                                                                                    

  Glemt er skyggerne og det kolde gys 

  Gløder bli’r til ild 

  og varmer den frosne krop 

  Vores ild er klar, den er ren og stærk 

  Men vis den respekt, se blot på dens værk 

  Den er varm og vild 

  når flammerne blusser op 

 

  Uden varmen var verden gold 

  Uden ilden går verden kold 

  

 Lad gnisterne springe 

 Lad det gløde 

 Lad os fjerne 

 alt det døde 

 Bålet ryger, gør dig vild 

 Vi fortrænger mørke kroge 

 Følger ikke andre love 

 Før du forstår hvad der rammer,  

 går alt op i flammer ….. 

 

Alle   Ilden drager dig, ilden skræmmer dig 

  Ilden spærrer vej, ilden viser vej 

  Du er i dens vold 

  Den renser en plaget sjæl 

 

Alle  Ilden drager dig, ilden skræmer dig 

  Ilden spærrer vej, ilden  viser vej 

  Du er i dens vold 

  Den renser en plaget sjæl 

 

Alle Salamandere: Uden varmen var verden gold 

  Uden ilden går verden kold 

   

  Lad gnisterne springe 

  Lad det gløde 

  Lad os fjerne 

  alt det døde 

  Bålet ryger, gør dig vild 

  Vi fortrænger mørke kroge 

  Følger ikke andre love 

  Før du forstår hvad der rammer,  

  går alt op i flammer ….. Op i flammer! 
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Sang nr. 6:  ”BEDSTE VENNER” 

 

Tutivillus:  Du’ sådan en go’ ven 

  Ja, du’ den bedste jeg har 

  og har jeg problemer 

  ja, så står du klar! 

Margrete:  Hej, klap lige hesten Tutivillius: hvilken hest? 

  Og bli’ sur eller ej 

  Jeg har aldrig sagt at jeg er venner med dig! 

 

Tutivillus:  Du’ køn og begavet  

  Ja, næsten som mig Margrete: Sikke en kompliment 

  Når vi har hinanden, 

  går alt som en leg! 

Margrete:  Du hører elendigt, Tutivillus: Hva!? 

  dit tossede kvaj  

  Jeg har aldrig sagt, at jeg er venner med dig! 

 

Tutivillus:  Det er så godt at vi har hinanden 

Margrete:  Hallo, må jeg være fri! 

Tutivillus:  Bare kald når du’ på spanden 

Margrete:  Hvis du li’ klapper i 

  så vil jeg si’ at: 

   

  du sikkert er go’ nok Tutivillus: Åh, tusind tak! 

  men jeg klarer mig sel’ 

Tutivillus:  Vi er venner for evigt! 

Margrete:  Nu si’r jeg farvel!  

Tutivillus:  Og forsvarer hinanden 

Margrete:  Nu går jeg min vej! 

Tutivillus:  Vi skal altid følg's for jeg er venner med dig! 

 

Tutivillus:   Kom og dans med mig! (svinger hende rundt, hun prøver at undslippe)  

 

Tutivillus:  Det er så godt at vi har hinanden 

Margrete:  Hallo, må jeg være fri! 

Tutivillus:  Bare kald når du’ på spanden 

Margrete:  Hvis du li’ klapper i 

  så vil jeg si’ at: 

 

  du sikkert er go’ nok  

  men jeg klarer mig sel’ 

Tutivillus:  Vi er venner for evigt! 

Margrete:  Nu si’r jeg farvel!  

Tutivillus:  Og vi forsvarer hinanden 

Margrete:  Nu går jeg min vej! 
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Tutivillus:  Vi skal altid følg's for jeg er venner med dig! 

Margrete:  Jeg har aldrig sagt at jeg er venner med dig! 

Tutivillus:  Vi skal altid følg's for jeg er venner med dig! 

  Hvor er det dejligt at ha' en bedste ven! 
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Sang nr. 7.   ”SYLFIDENS SANG” 

   

Vayu:  Du ta’r os for givet 

  Men du ved med din fornuft 

  det koster dig livet 

  hvis du ikke ka' få luft  

Nubes:  Når lungerne fyldes 

  mærker du hvert hjerteslag 

  Du ved at det skyldes 

  dit åndedrag 

 

Alle Sylfider:  Vi er overalt og ingen steder 

  ser dine sorger og glæder 

  Og vi kysser dig på kinden 

  Vi' i blæsten og vinden, blæsten og vinden... 

 

Nubes:  Du mærker og føler 

  luften ren og yndefuld 

  Men vinden, der køler 

  kan blæse dig omkuld 

Venta:  Når ilten med tiden 

  vil forsvinde fra dit bryst 

  Så synger Sylfiden 

  en sang til trøst 

 

Alle Sylfider:  Vi er overalt ... overalt og ingen steder … etc. 

   

  Vi er overalt og ingen steder 

  ser dine sorger og glæder 

  Vi kysser dig på kinden 

  Vi' i blæsten og vinden, blæsten og vinden... 
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Sang nr. 8:  ”TIK-TAK” 

 

Luci:  Der er kun én 

i denne her skov 

Kun én der bestemmer – og hvis ord det er lov 

Han står her iblandt jer 

Hans mantra er magt 

Han er jeres Herre, gør hva’ der bli’r sagt 

Og hvis I ikke fatter 

hvilke ord der batter 

Så ka’ sel’ et lille myr – ændre dette eventyr 

Sel’ om denne trussel 

Synes nok så ussel 

Ska’ man ik’ ta’ fejl -ik-ta’ fejl – ik’ ta’ fejl 

+ Dia og Blous:  Sel’ en lille ubetydelig tøs 

som ser så sød og harmløs ud 

anderledes, ynk’lig og forladt 

ka’ føle hun betyder nåd’ 

 og gribe til hva’ hun har fåd’ 

Holder fast når først hun får fat 

Så’n et usselt lille skvat 

 

Belzebub:  I har det godt 

i denne her skov 

Og når jeg gi’r ordrer er det ikke for sjov 

Når jeg har kontrollen 

Og styrer med frygt 

Ka’ alle der adlyder mig sove trygt 

Den der planter angsten 

Han vil stå med fangsten 

Den der splitter venner ad – kommer længst men ve’ I hvad: 

Sel’om jeg har magten 

Og bestemmer takten 

Ska’ man ik’ ta’ fejl -ik’ ta’ fejl - ik’ ta’ fejl 

 

+ Djævle:  Sel’ en lille ubetydelig tøs 

som ser så sød og harmløs ud 

anderledes, ynk’lig og forladt 

ka’ føle hun betyder nåd’ 

 og gribe til hva’ hun har fåd’ 

Holder fast når først hun får fat 

Så’n et usselt lille skvat 

 

Tutivillus:  Tilgi’ jeg ve’ godt at jeg er et nul 

som burde begrave sig sel’ i et hul 

Jeg siger ikke at jeg vil si’ op 

Men please - la’ mig slippe for dette her job! 

For min kære herre 
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Det er sandt desværre 

Hun har gennemskuet mig, 

Tæsket, ja og truet mig! 

 

Belzebub:  Lille ven, du lyver 

Mærk hvor tiden flyver 

+ Djævle:  Du ska’ ik’ ta’ fejl - ik’ ta’ fejl - ik’ ta’ fejl 

 

  Du’ et lille ubetydeligt kryb 

som bare gør hva’ der bli’r sagt 

Ellers ka’ du godt si’ go’nat 

Så’n et usselt lille skvat 

 

Djævle:  Tiden går, lille Tuti 

Pas på, pas på 

Adlyd nu din Herre 

Snart er det fuldmåne, Tuti 

 

Belzebub:  Så, er vi altså enige, Tutivillus? 

Sørg for at få den lille Prinsesse bragt hertil 

 

  Djævle:  Jaaaaaaaa 

 

+ Belzebub:  Sel’ en lille ubetydelig tøs 

som ser så sød og harmløs ud 

anderledes, ynk’lig og forladt 

ka’ føle hun betyder nåd’ 

 og gribe til hva’ hun har fåd’ 

Holder fast når først hun får fat 

Så’n et usselt lille skvat 
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Sang nr. 1 (rep.): ”AD POMMERN TIL”  

 

Herolden+ Folk i Kalmar: ØV BØV 

 Er Dronningen både blind og døv? 

 Hendes far Kong Atterdag 

 svang et sværd med velbehag, så: 

 ØV BØV 

 En kvinde er blød og svag 

 Og hele Nordens fremtid står på spil 

 Med Margrete går det hele  

 a’ Pommern til! 

 

 (Smæde-remse: ) 

 Erik af Pommern er ung og nervøs 

 Erik af Pommern er bare en knøs 

 Hvem styrer Erik så snart det går løs? 

 Hende vi kalder KONG BUKSELØS! 

 

 ØV BØV 

 Er Dronningen både blind og døv? 

 Hendes far Kong Atterdag 

 svang et sværd med velbehag, så: 

 ØV BØV 

 En kvinde er blød og svag 

 Og hele Nordens fremtid står på spil 

 Med Margrete går det hele  

 a’ Pommern til! 
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Sang nr. 9:   ”SIKKE ET LIV”  

 

Margrete:  Se dog engang omkring jer 

Skoven er smuk og grøn 

Der vokser en lille plante 

Se dog, hvor er den køn 

Den kom som et frø med blæsten 

og landed’ i skovens jord 

Fik vand og lidt lys fra oven 

og se nu hvordan den gror! 

 

Her er der liv! 

Her er der liv! 

Hvorfor dog skændes!? 

For håbene tændes 

Når der liv! 

Når der liv! 

Se, det pibler frem med liv! 

 

Gnæk:  Jorden gi’r liv til luften 

Nubes:  Luften gi’r livet kraft 

Venta:  Og varmen gi’r liv i vandet 

Margrete:  Vandet gi’r skoven saft 

+ Gnæk, Venta & Nubes: Uden jorden og luftens charme 

så gik sel’ et frø i frø 

Uden vandet og uden varme 

så ville det hele dø! 

 

  Her er der liv! 

Her er der liv! 

Små eller store  

spirer og sporer 

Sikke et liv! 

Sikke et liv! 

Se, det pibler frem med liv! 

 

(Sylfiderne (minus Vayu) dukker op) 

 

Gnæk:  En svamp skyder op 

Venta:  En ny følger trop 

Nubes:  En dråbe er tegn 

  på masser af regn 

 

Gnæk: En blomst vil ha’ luft 

Venta:  Vi mærker dens duft 

Nubes:  En storm bli’r til blæst 

  og byder til fest! 
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Alle:  Her er der liv! 

Her er der liv! 

Råb ud i luften: 

Lyt til fornuften! 

Sikke et liv! 

Sikke et liv! 

Se, det pibler frem med liv! 
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Sang nr. 10:   ”FREDEN ER FORBI” 

 

Alle:  Bar’ kom an – bar’ kom an – bar’ kom an – kom an hvis I tør 

Bar’ kom an – bar’ kom an – bar’ kom an – kom an hvis I tør 

 

Varuna:  Ja, jeg ville flygte hvis nu jeg var jer 

Vi ved hvem der vinder hvis kampen står her 

Det’ jer der er grund til at fred’n er forbi 

Det’ jer der bær’ ansvaret hvis der bli’r krig 

 

Devas Agni:  Sikke store ord - men mon I virk’lig tror 

at I kan belejre os – og bare besejre os? 

Caudis:   Puster I til gløden vil I møde døden 

Bar’ vend om, så vil vi glemme I kom 

 

Salamandere:  Nymfer: 

Bar’ kom an, bar’ kom an Bar’ kom an, bar’ kom an 

  vil I slås er det fint med os Vi er mer’ end klar 

  Bar’ kom and, bar’ kom an Bar’ kom an, bar’ kom an 

Alle:   Nu’ det tid til en blodig strid 

 

 

Varuna:  I bryder skovens lov 

Det’ alvor – ikke sjov 

 Så vis dog lidt respekt! 

 Var det ik’ for jeres slægt 

 ku’ skoven være perfekt! 

 

Devas Agni:  Sikke store ord - men mon I virk’lig tror 

at I kan narre os? – at I ka’ klare os? 

Caudis:   Puster I til gløden vil I møde døden 

Bar’ vend om, så vil vi glemme I kom 

 

Alle:   Bare kom an 

Salamandere:  Nymfer: 

Bar’ kom an, bar’ kom an Bar’ kom an, bar’ kom an 

  vil I slås er det fint med os Vi er mer’ end klar 

  Bar’ kom and, bar’ kom an Bar’ kom an, bar’ kom an 

Alle:   Nu’ det tid til en blodig strid 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eventyrteatret.dk/
mailto:eventyrteatret@eventyrteatret.dk


17 

 

 

 

© Eventyrteatret – Østmarken 4 – 2860 Søborg 

www.eventyrteatret.dk – eventyrteatret@eventyrteatret.dk 

 

 

Sang nr. 11:   ”DJÆVEL” 

 

 Hold 1:  Hold 2: 

 Du’ bare grøn! Du’ en luset larve 

 Du er grøn!  Med’n luset farve 

 Du er så grøn!  Du’ grøn som råd og rust 

 Du’ grøn!   Du lugter li’som muggen ost 

 Du’ bare grøn!  Og grim – det ved du godt 

 Du’ er grøn!  Li’som en håndfuld snot – ja: 

     Alle djævle: 

             Du’ bar’ så grim og grøn! 

 

Luci:  Vi har en djævels tanker 

Dia:  Vi har en djævels sind 

Bolus:  Vi har en djævels skanker 

Alle tre: og har en djævels skind 

Alle djævle: Vi’ vaskeægte djævle – vi’ sorte indeni 

 Vi ka’ ævle, vi ka’ kævle 

 Vi er djævle! 

 Og en anderledes djævel er der ing’n der ka’ li’ 

 Vi ka’ ævle, vi ka’ kævle 

 Vi er djævle! 

 

 Bolus: 

 Det gælder egn’lig bare om at gør’ nog’t ondt 

 Og stik’ en kæp i hjulet så det ik’ løber rundt 

 Dia: 

 Vi’ sorte både udenpå og indeni 

 Du har en ækel fare – den ka’ vi ik’ li: 

 

 Hold 1:  Hold 2: 

 Du’ bare grøn! Du’ en luset larve 

 Du er grøn!  Med’n luset farve 

 Du er så grøn!  Du’ grøn som råd og rust 

 Du’ grøn!   Du lugter li’som muggen ost 

 Du’ bare grøn!  Og grim – det ved du godt 

 Du’ er grøn!  Li’som en håndfuld snot – ja: 

     Alle djævle: 

             Du’ bar’ så grim og grøn! 

 

Luci: Vi har en djævels hale 

Dia:  Vi har en djævels sjæl 

Bolus:  Vi har en djævels tale 

Alle tre: En djævel ska’ vær’ fæl 

Alle djævle: Vi’ vaskeægte djævle – vi’ sorte indeni 

 Vi ka’ ævle, vi ka’ kævle 

 Vi er djævle! 
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 Og en anderledes djævel er der ing’n der ka’ li’ 

 Vi ka’ ævle, vi ka’ kævle 

 Vi er djævle! 

 

 Tutivillus: 

 Hey come on, kære venner, jeg er ik’ som jer 

 Men er det egnt’lig farven, der bestemmer hvem man er? 

 Jeg’ ik’ normal jeg føler både skyld og skam 

 Men vi er da familie, kom og gi’ mig et kram! 

 

 Alle djævle:  

 Vi’ vaskeægte djævle – Vi’ vaskeægte djævle – vi’ sorte indeni 

 Vi ka’ ævle, vi ka’ kævle 

 Vi er djævle! 

 Og en anderledes djævel er der ing’n der ka’ li’ 

 Vi ka’ ævle, vi ka’ kævle 

 Vi er djævle! 

 Vi’ vaskeægte djævle – vi’ sorte indeni 

 Vi ka’ ævle, vi ka’ kævle 

 Vi er djævle! 

 Og en anderledes djævel er der ing’n der ka’ li’ 

 Vi ka’ ævle, vi ka’ kævle 

 Vi er djævle! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eventyrteatret.dk/
mailto:eventyrteatret@eventyrteatret.dk


19 

 

 

 

© Eventyrteatret – Østmarken 4 – 2860 Søborg 

www.eventyrteatret.dk – eventyrteatret@eventyrteatret.dk 

 

Sang nr. 12:   ”SAMMENHOLD” 

 

Alle:  Sammenhold, sammenhold etc.  

 

Margrete:  Jeg kigger på min verden 

Den ku’ være lys og glad 

Men det jeg møder på min færden 

det splitter sjælen ad 

De der burde være venner 

føler mistro eller had 

Alle andre ses som fjender 

 

Sel’ boblerne i bækken ved 

hvis ik’ vi når til enighed 

bli’r hele verden hård og kold 

  Vi dyrker kaos, krig og vold 

Stilla:  Sel’ skyggerne i skoven ved 

at ender det med fjendtlighed 

så er det ude af kontrol 

Begge:  hvis ik' der er sammenhold 

 

Alle:  Sammenhold, sammenhold etc.  

 

Nubes:  Vi ser dem alle vegne 

No’n der ikke ligner os 

Gnæk:  De nærmer sig fra fjerne egne 

er de kommet for at slås? 

Ignis:  Ka’ man stole på den anden 

Ka’ man byde angsten trods? 

Stilla:  Række hånden til hinanden? 

 

Alle:  Nu sprænger vi de stramme bånd 

  Og kæmper for en anden ånd 

  Og lig’ med ét ka’ alle se 

  at vi ka’ få det til at ske 

Margrete:  Som datter af Kong Atterdag 

så kæmper jeg for vores sag 

Ignis:  Vi brænder hele verden af 

Alle:  Hvis ik' der er sammenhold! 
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Sang nr. 13:   ”SKOVENS DRONNING” (CD-VERSION) 

 

Ignis:  Vi kan sove trygt 

  uden angst og frygt 

  Ud’n at sætte liv på spil 

Stilla:  Mørket det forsvandt 

  Sammenholdet vandt 

  Vi har lært hvad der skal til 

 

Alle:  For da alt så sort og håbløst ud 

  og alle lytted’ til mørkets bud  

  bredte lyset fra oven sig 

  og Skovens Dronning viste os vej 

  Hun hørte på vores løgne 

  og åbned’ vores øjne 

  Viste hvem vi ku’ stole på 

  Hun ku’ se hvad vi ikke så 

 

Varuna:  End’lig ka’ vi se 

  Tro på alt ka’ ske 

  Handle med samvittighed 

Venta:  Men kun én forstod 

  vi sku’ stå imod 

  for at finde indre fred 

 

Alle:  For da alt så sort og håbløst ud 

  og alle lytted’ til mørkets bud  

  bredte lyset fra oven sig 

  og Skovens Dronning viste os vej 

  Hun hørte på vores løgne 

  og åbned’ vores øjne 

  Viste hvem vi ku’ stole på 

  Hun ku’ se hvad vi ikke så 

 

  La la la ... 
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Sang nr. 14:  ”FY FOR DEN” 

 

 Predbjørn:  

  Sild’ne er sild’ne er vores! 

 Sild’ne er sild’ne er vores! 

 Sild’ne er sild’ne er vores! VORES! 

 Folk fra Kalmar:   Greven: 

  Sild’ne er sild’ne er vores! La' sværdene tale, la' dem gløde 

 Sild’ne er sild’ne er vores! så vor's fjender snart er døde 

 Sild’ne er sild’ne er vores! VORES! Stormænd styrer land og byer, så’ det sagt 

 Marina:   Greven, Folk fra Kalmar, Erik af Pommern: 

 Bar’ kom an – bar’ kom an  bar’ kom an – bar' kom an! 

 bar’ kom an hvis I tør! 
 Ingegerd og Novicen:    

 Han er overalt og ingen steder La' sværdene tale, la' dem gløde 

 ser dine sorger og glæder  så vor's fjender snart er døde 

 Og der venter snart en kroning Stormænd styrer land og byer, så’ det sagt

 Gi’ hånd til forsoning  Mon vi får et fælles rige? 

 hånd til forsoning...  Ska’ det styres af de rige? 

    Alt går op i flammer! 

 Marina & Predbjørn: 

 Bar' kom an - hvis I tør 

 

+Folk fra Kalmar, Herolden:    

Hele Danmarks fremtid står på spil 

Fy for den! Nu går det hele af Pommern til! 
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Sang nr. 15:    ”RÆK MIG DIN HÅND” 

  

Dronning Margrete:     Mange tror at andre folk er fjender 

    Alle vil beskytte dem de kender 

Margrete:      Der findes dem der ikke ligner dig 

(Tutivillus ind)     men be’r de dig om hjælp, så sig ikke nej 

  

Iris:      Hvorfor tro at andre vil dig ondt? 

Margrete+Margrete+Tutivillus:    Alt bli’r meget bedre det sekund 

(Stilla+Ignis ind)     du ser dem som de virk’lig er 

      Måske står de snart dit hjerte nær 

    

Stilla+Ignis:      Ræk en ukendt ven din hånd 

(Pritivi+Vayu+Varuna+Devas Agni ind)  Knyt et stærkt og helligt bånd 

      Glem din frygt, gør det trygt, ja, smid dit skjold 

Alle ni der er på scenen:     Tag det første skridt 

      Sammen kan I ånde frit 

      Verden virker med ét knap så kold,  

(Alle ind på scenen)     når vi viser sammenhold 

 

Stilla+Ignis:      Vi går gennem ild og vand for dem vi holder a’ 

      Ja, vi sætter gerne alt på spil 

Alle:      men er vi parate til at kæmpe andres sag 

      eller vender vi mon ryggen til? 

 

      Ræk en ukendt ven din hånd 

      Knyt et stærkt og helligt bånd 

      Glem din frygt, gør det trygt, ja, smid dit skjold 

      Tag det første skridt 

      Sammen kan I ånde frit 

      Verden virker med ét knap så kold,  

      når vi viser sammenhold 

      når vi viser sammenhold 
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