
Peter Asserbo 
 

Mel.: Se hvilken morgenstund (Svantes lykkelige dag) 
 

Peter har sat sin lid   
Til lyrik ved frokosttid 
Og som er sangbar og sjov 
Skriver vel Svend? Forlov 
Så melodunten er kendt fra tilforn 
Det gi’r mindre vakkelvorn….. 
 
Oppe i Asserbo 
Finder man fred og ro 
Her er der sø og et gat 
Grund til at tage fat…. 
Og frokostbordet er ren energi 
Plus en masse man kan li’ 
 
Peter har åren kær 
Én hånd - kom ikke dær 
Stage kan han osse godt 
Peter Pedal er flot 
Og når Scotts rende er impassabél 
Kommer vandgang oventil 
  
Peter er kraftigt klar 
Med hurtig kommentar 
Både til dette og hint 
Basis er maskulint 
Det gir vor roklub et stærkt indre liv 
Tid er mer’ end tidsfordriv. 
 
Her kom vi Ma-O-Fre 
Ro, u-ro, vel og ve 
Krabber på land, søens folk 
Samtaler uden tolk 
Venner er ikke det værste man har 
Og de giver, når man ta’r 
 
Tag så dit glas min ven 
Nu skal vi skål’ igen 
Og osse råb’ lidt hurra 
For denne dignitar 
Livet er ikke det værste der find’s 
Ikke alt det vi kan mind’s 

 
                                                                         Peter og frue leve:  3 lange og 3 korte 
 [Tak nok engang til Benny And og Svante]                                                                    @ sph 



Lis 75 
 

Mel.: Se hvilken morgenstund (Svantes lykkelige dag) 
 

Endnu en føds’dagsfest 
Godt vi kom med som gæst 
Her hvor vor Lis fylder år 
Stadig et labert skår 
Venner er ikke det værste der find’s 
For slet ikk’ at tal’ om kvind’s 
 
Lis lever uden-sogns 
Og også uden-vogns 
Drages mod Fuurstrømmens vand 
Ror som en ligemand 
Selvom hr Peter og Bodil gir ris 
Preller det helt af på Lis 
 
Lis har et dejligt grin  
(Helt uden brændevin) 
Anes det borende X 
Som bored’ vej til 6? 
Livet er ikke det værste man har 
Om en stund er kaffen klar.. 
 
Her er vi Ma-O-Fre 
Ro, u-ro, vel og ve 
Krabber på land, søens folk 
Samtaler uden tolk 
Venner er ikke det værste man har 
Thi de giver, når man ta’r 
 
Tag så dit glas min ven 
Nu skal vi skål’ igen 
Og osse råb’ stort hurra 
For dagens fødselar 
Livet er ikke det værste der find’s 
Ikke alt det vi kan mind’s 

 
                                                                Lis leve:  7 lange og 5 korte 
 [Tak til Benny And og Svante]                                                                    @ sph 



Ingeborg 
 

Mel.: Se hvilken morgenstund (Svantes lykkelige dag) 
 

Så fejres føds’dagsfest 
Fint vi kom med som gæst 
Her hvor fru U. fylder år 
Mao-O-Fre’s Ingeborg 
Venner er ikke det værste der find’s 
For slet ikk’ at tal’ om kvind’s 
 
Helt fra Augustenborg 
Kom frøken Ingeborg  
Spejder og sporty og sjov  
Wilhelm gik ud på rov 
Rosportens rytme er ren erotik  
Rummer mér end gymnastik (!) 
 
Her tæt ved Rustenborg 
Finder vi vor Ingeborg  
Færdig med svømning og stræk 
Rede til nok et træk 
Roeres sult kræver pølse og ost 
Blomst på bordet er et must 
 
Her mødes Ma-O-Fre 
Ro, u-ro, vel og ve 
Krabber på land, søens folk 
Samtaler uden tolk 
Livet er ikke det værste man har 
Ingeborg har kaffen klar……. 
 
Tag så dit glas min ven 
Nu skal vi skål’ igen 
Og osse råb’ stort hurra 
For dagens fødselar 
Livet er ikke det værste der find’s 
Ikke alt det vi kan mind’s 

                                          Ingeborg længe leve:  8 lange og 9 korte 
  
[Tak til Benny And og Svante]                                                                    @ sph 



Carl og Noras diamantbryllup 
 

Mel.: Se hvilken morgenstund (Svantes lykkelige dag) 
 

Højt på en Bakkevej 
Finder vi dig og mig 
Draget hertil af fro kost 
Med såvel sild som ost 
Nora og Carl har papir på de tres 
År tilsammen - veltilfreds 
 
Samlivets diamant 
Er jo en mangekant 
Her har de begge haft held 
Gjensidigt naturel 
Carl er jo kemisk og Noras fysik 
Borger for god romantik 
 
Carl har en sikker hånd 
Dertil en virksom ånd 
Og med ripensisk elan 
Skriver vor Carl en sang 
Her flettes kram-bam-bo-linen med ind 
Og på bord står medicin 
 
Her er vi Ma-O-Fre 
Ro, u-ro, vel og ve 
Krabber på land, søens folk 
Samtaler uden tolk 
Venner er ikke det værste man har 
Thi de giver, når man ta’r 
 
Tag så dit glas min ven 
Nu skal vi skål’ igen 
Og osse råb’ stort hurra 
For dagens brudepar 
Livet er ikke det værste der find’s 
Ikke alt det vi kan mind’s 

                                                                Diamantbrudeparret leve:6 lange, 0 korte 
  
[Tak til Benny And og Svante]                                                                    @ sph 



 
Ovenstående sange knytter sig til gæstebud eller runde fødselsdage i Lyngby Roklub, 
Ældresagens afdeling. 
Jeg har brugt melodiens uovertrufne muligheder i sangskriveri fra begyndelsen af 90-erne. 
Selvom stroferne ikke er lange, indbyder melodien til højt meningsindhold pr linje. 
 
Bedste hilsner 
Svend Poulsen-Hansen 
 

 
 


