
Til Ditte på konfirmationsdagen, 21.maj Kristi Luftfartsdag, 2009. 
 

Mel. : Svantes lykkelige dag 
Eller: Livet er ikke det værste vi har – og om lidt er kaffen klar… 

 
  
l.   
Nu skal I høre om  
Ditte … så blid og from?  
Nej, pigen med power og puff 
- og en, der er temmelig tough!  
 

 
 
Ditte er no’et af det bedste vi har              
Skal vi gi’ et højt hurrah?!  
 
2. 
Ditte er god til stunt 
Helten, det er James Bond. 
  … og på et hængende hår:  
Hun kommer, hun ser og hun slår. 
 

 
Power-puff-pi’r  er det bedste vi har. 
Vi gi’r dem et højt hurrah! 
 
3. 
Ditte er modetøs 
Hip hop og seriøs. 
Når Ditte er gået i bad 
- er der tid til en ostemad! 

 
Badet er ikke det værste hun har, 
-  det tager tid, før hun er klar! 

 
 
4. 
Fartstriber i dit hår 
Gult, blåt til ho’det  går.   
Brøndby er temmelig god 
- men helst med Ronaldos fod.  
 

 
 
Fodbold er ikke det værste, man har. 
Vi vil se Christiano bar! 
 
 
5. 
Sport er det store sus. 
Ditte er dansemus. 
Særlig med Jay & med Nik 
 at ryste sin røv til musik.   
 

 
 
Rappen er no’et af det bedste vi har. 



Der er ingen dikkedar.  
 
6. 
Basshunter, han er fed! 
Hun har ihærdighed. 
For ham står hun gerne i kø 
- Mens andre er ved at dø… 
 

 
Tålmod er no’et af det svær’ste vi har  
Men det gælder jo en star!! 
 
7.  
Når andre vil ha’ ro 
- har du temperament for to! 
Moderen tæller til ti 
- men fleiner, før hun når ni!  
 

 
Nerve er ikke det værste, man har.  
Lad os råbe et hurrah! 
 
8.  
Ditte er dyreven 
Heste og – ved I hvem?  
Snebolden er en kanin.  
pelsen er børstet og fin.  
 

 
 

 
 
 
Pelsdyr er ikke det værste man har, 
- hun må ha’ en jaguar! 

 
 
9. 
Glimrende dyr i glas  
Finder hos Ditte plads. 
Grise, pingviner og fisk 
Står der på hylder og disk. 

 
 
Insekter er ikke det værste man har 
Når de er slebet klar. 
 
10. 
Drømmene store er.       
Vi har dig alle kær! 
Søg blot den hellige gral 
 - i lære som general.  
 

 
Ditte er nemlig det bedste vi har 
     Lad os  gi’ et højt hurrah!! 
 

DITTE LÆNGE LEVE !!                 

 



Da jeg skulle skrive en 
komfirmationssang i påskeferien, lå en 
cd med 'Svantes Viser' tilfældigvis i 
sommerhuset. Den blev spillet og blev 
hængende i ørerne. Melodien passede nu 
ikke specielt godt på mit gudbarn, Ditte, 
der er en yderst handlingsorienteret ung 
dame. Sangens langsommelighed og 
reflekterende tone passede til gengæld 
ganske godt på os i 
forældregenerationen, der har fulgt 
hinandens børn de sidste 15-20 år. Sådan 
lidt parodisk. 
 
Mange venlig hilsen 
Henning Petersen 


