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Den sømand, han må lide
Den sømand, han må lide
langt mere ondt end godt,
godt, godt,
den sømand, han må lide
langt mere ondt end godt.
Beskøjterne han tærer,
de glider ned så småt,
- hej, komfaldera, hurra! de glider ned så småt.

Men hører han derude,
hans moder lider ondt, ondt
ondt,
men hører han derude,
hans moder lider ondt,
da letter han sit anker
og drejer skuden rundt,
- hej, komfaldera, hurra! og drejer skuden rundt.

Men kommer han til syden,
han drikker vin med mer, mer,
mer,
men kommer han til syden,
han drikker vin med mer,
og spiser af de frugter,
som bonden aldrig ser,
- hej, komfaldera, hurra! som bonden aldrig ser.

Og med det samme letter
han på sin blanke hat, hat, hat,
og med det samme letter
han på sin blanke hat,
og siger hver skøn jomfru
så mangen en god nat,
- hej, komfaldera, hurra! så mangen en god nat.

Tekst: Adolph Recke, 1849
Melodi: Gammel
sømandsmelodi

Solskin ombord
Der var engang en sømand som skulle til søs
så traf han en pige og gav hende et kursus i søkort fra Dragør til Hveen .
Hun havde, det sa'e han, de yndigste øjne nogen pige havde haft i en havn
han sa'e nu ta'r jeg dig min skat i min
favn og så sejler vi ud på en tørn,
vi gifter os straks og får masser af Solskin om bord, måneskin om natten.
Flettede fingre i stjerne drys,
Sømænd de holder af solskin om - bord
Men pigen sa'e til søman'n hvor er du naiv,
jeg stoler slet ikke på dig og dit
løfte ,så kaldte hun fluks på sin far,
og far'n kom far'ne og sa'e hvad
bedriver min datter og sømanden her?
Hun er da for pokker vel ikke en
pige som gifter sig uden at få lov,
fordi så',n sømand vil ha' sig lidt Solskin om bord..........
Men sømanden holdt li' så stædig på sit,
han ville sgu giftes i kjole og laksko
og høj hat og myrter og vest,
han lejed' det hele og red på en
veksel for bryllup er dyrt for en mand,
så sprang han med bankende hjerte i
stadsen og vejret var lig' som bestilt,
og sagnet fortæller at nu er de,
solskin om bord.....
Charles Grean| Cy Coben|Arvid Müller

En sømand har sin enegang
En sømand har sin enegang
som fange på en Ø.
Lyt til en simpel ene sang
mellem vind og sø !
Det bruser fra den våde vej,
i natten og stjerne skær,
Min tanke går til dig, til dig
du er mig evig nær!

Så sejler man i solens glød
og lummer tropevind,
men kuldens rose blomstrer sød,
min pige, på din kind.
Og kokospalmen slipper frugt,
som slår en mand ihjel,
fordøm den hele hule flugt,
min svale ven, lev vel!

Hvor brænder aftenstjernen hed!
Vi går mod syd og sol.
Og hjemmets stjernetegn går ned
med nordens sunkne pol.
Men frydefuld, med meget mod,
og gerne går jeg ej.
Thi min forhåbning efterlod
jeg samt min ro hos dig!

Ve alle haves vandringsmand!
Urolig er hans færd,
som tåge, vind og skum på vand
og strøm og skjulte skær.
Men bærer det mod havets bund,
så mangen sømands kår,
når søen gurgler i min mund,
til dig min tanke går!

Mig vinker mangen yppig kyst
og mangen munter havn.
Et anker griber i mit bryst,
det venneløse savn.
Thi hvad er himlen altid blå,
javist, balsamisk vejr,
og Paradis med palmer på,
når ikke du er nær!

Men når den gule løvetand
ved Sjællands grøfter gror,
og fra det lave grønne land
man hører frøers kor;
når pinseløvet bryder frem
på danske svale træer,
og alle fugle vender hjem
du er mig atter nær!
Johs. V. Jensen / Gammel sømandsvise

Fra Engeland til Skotland
Fra Engeland til Skotland,
der sejlede en brig,
med læk i begge ender
og med rådden mast og rig,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Hver morgen og hver aften
så fik vi mælkegrød,
men det var den slags mælk,
som udi Nordsøen der flød,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Vi havde ingen anker
og heller ingen rat,
vi sejled efter bølgerne
og skippers gamle hat,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Kahytten, som vi boede i,
det var et brændeskur,
kompasset det var skiven
af et gammelt kukkeur,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Lanternerne i stavnen
vi aldrig hængte ud,
vi klared os med lygten
på kaptajnens røde tud,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.

Vor skipper prygled konen
båd' gul og blå hver dag,
så blev hun hejst i mastens
top,
det var det svenske flag,
og helledusseda,
vi kommer langvejs fra,
hurra for skippers kone,
når vi ser Amerika.
Tekst: Af svensk oprindelse
Melodi: ?

Hils fra mig derhjemme

I den store tavse nat
står jeg her ved skibets rat,
under himlens stjernehær,
ene og forladt.
Under himlens høje tag,
høres fjerne vingeslag,
fugletrækket atter går
mod nord mod lys og vår.

Hils fra mig derhjemme,
hils min far og mor.
Hils de grønne bøge,
hils den blanke fjord.
Mine bedste tanker
følger jer på vej,
når I fly'r mod hjemmet,
hils det, hils fra mig.

Hils fra mig derhjemme,
hils min far og mor.
Hils de grønne bøge,
hils den blanke fjord.
Mine bedste tanker
følger jer på vej,
når I fly'r mod hjemmet,
hils det, hils fra mig.

Langt mod syd og højt mod nord,
øst og vest, hvor palmer gror,
lever unge danske mænd,
som ud fra hjemmet for.
Hundred tusinder af mil
skiller os fra venners smil,
svale flyv fra sted til sted,
og tag en hilsen med.

Uden uro uden jag,
dag og nat og nat og dag,
bringer jer til målet frem
brede vingeslag.
Ak, så tænk engang på mig,
gerne fløj jeg samme vej,
hjemme står vel skoven grøn,
ak, svale hør min bøn:

Hils fra mig derhjemme,
hils min far og mor.
Hils de grønne bøge,
hils den blanke fjord.
Mine bedste tanker
følger jer på vej,
når I fly'r mod hjemmet,
hils det, hils fra mig.
Ludvig Brandstrup

Alle Sømænd er glade for piger
Alle Sømænd er glade for Piger
men min Skat du kan stole paa mig.
Det er fuldstændigt sandt naar jeg siger
at mit Hjerte kun banker for dig.
Og lidt for Susanne, Birgitte og Hanne
og Tove og Anne og Lizzy og Kiz
Foruden Agnete, Elisa og Grethe
og Anne-Merethe, og Molly og Liz
Alle Sømænd tar` ud i det fjerne.
Du skal vide at Natten naar jeg
staar ved Roret og ser paa en Stjerne
er jeg altid i Tanken hos dig
Og lidt hos Susanne, Birgitte og Hanne
og Tove og Anne og Lizzy og Kiz
Foruden Agnete, Elisa og Grethe
og Anne-Merethe, og Molly og Liz
Alle Sømænd er flot tatoveret
du skal se naar jeg kommer i Havn.
Paa min Arm er jeg smukt dekoreret
med et Hjerte og der staar dit Navn.
Ved siden af Susannes, Birgittes og Hannes
og Toves og Annes og Lizzys og Kiz`
Foruden Agnetes, Elisas og Grethes
og Anne-Merethes, og Mollys og Liz`
og Anne-Merethes, og Mollys og Liz`
Sven Gyldmark| Erik Leth

En Sømand Elsker Havets Blå
En Sømand elsker havets blå
og bølgernes Brus.
Han svinger sig i mast og rå
trods stormenes sus

Når vinden tuder vildt og vredt
til bølgernes Brus
Han synger, for hans skib går ned
Jeg stormenes sus:

Farvel, farvel
min elskede ven,
Vi mødes vel snart igen.

Farvel, farvel
min elskede ven
Vi mødes vel snart igen Farvel, farvel
min elskede ven
Vi mødes vel snart igen.

Hans pige hvisker ømt Hans navn
til bølgernes Brus:
Kom snart tilbage i min favn
til hjem og til hus.
Farvel, farvel ......
Så kysser han sin piges Mund
til bølgernes Brus:
Åh, bed for mig i farens stund
Jeg stormenes sus.
Farvel, farvel .....
Hver dag hun går til stranden hen
til bølgernes Brus
og Drømmer om sin hjerteven
Jeg stormenes sus.
Farvel, farvel ......

Traditionel

