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Nattergalen på sin gren 
Tekst og Melodi: Sebastian 

 

 

 

 

 

 

Nattergalen på sin gren 
Åh, hvor længe - åh, hvor længe 
Fløj fra grenen til kejserens seng. 
Det er længe siden. 

Nattergalen lystigt sang. 
Åh, hvor længe - åh, hvor længe 
Sprang og spiste fra kejserens hånd 
Det er længe siden. 

Nattergalen sat i bur 
Skiftede straks til mol fra dur 

Nattergalen - bedst af alt. 
Indtil en anden var bedre valgt. 

Nattergalen - landsforvist. 
Tabte til én der sang mer præcist 

Nattergalen på sin gren. 
Fløj fra grenen til kejserens seng. 

Her ser du Sebastian. Han har både skrevet 

teksten og komponeret melodien til 

”Nattergalen”. Sebastian hedder i virke-

ligheden Knud Torben Grabow Christensen. 

Han er født i 1949 i Sønderborg. Han er 

sanger, musiker og komponist. Det vil sige, 

han synger, han spiller, og han skriver sine 

egne - og andres - tekster og melodier.  



el 

Jeg ved en lærkerede 
Komponist: Carl Nielsen (1924) 
Tekst: Harald Bergsted (1921) 

 

Jeg ved en lærkerede 
jeg siger ikke mer; 
den findes på en hede 
et sted, som ingen ser. 
 
I reden er der unger 
og ungerne har dun. 
De pipper, de har tunger, 
og reden er så lun. 
 
Og de to gamle lærker, 
de flyver tæt omkring. 
Jeg tænker nok, de mærker, 
jeg gør dem ingenting. 
 
Jeg lurer bag en slåen. 
Dér står jeg ganske nær 
Jeg rækker mig på tåen 
og holder på mit vejr. 
 
For ræven han vil bide 
og drengen samle bær. 
Men ingen skal få vide, 
hvor lærkereden er.  

Her er Carl Nielsen. Han blev født i 1865 på 

Fyn. Han var komponist og dirigent. Han har 

skrevet rigtig meget klassisk musik og er en 

meget kendt komponist.  

Han blev født i en fattig familie og havde 11 

søskende. Hans far var maler og landsby-

musikant.  

Carl lærte at spille violin, da han var barn og 

var et stort talent.  



el 

Hvor skoven dog er frisk og stor 
Tekst: H.C. Andersen (1850) 

 

Hvor skoven dog er frisk og stor, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Skovmærker der og jordbær gror, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
I træets bark er mærke sat, 
der så jeg dig en måneklar nat. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
 
I måneskin er smukt at gå, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
I skov ved solskin ligeså, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Af kukkeren jeg vide får, 
hvor mange kys og leveår. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
 
Gør ikke verden dig for tung, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Husk på, du er kun én gang ung, 
kuk-kuk, kuk-kuk fallera. 
Skovmærker gror, og jordbær gror, 
og kukkeren ved når og hvor. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 

Du kender nok H.C. Andersen. Han er en 

meget berømt dansk digter og forfatter. Du 

kender hans eventyr. Den grimme ælling. 

Fyrtøjet. Den standhaftige tinsoldat.  

 

H.C. Andersen har skrevet teksten til: ”Hvor 

skoven dog er frisk og stor.”  Melodien 

kendte han i forvejen. Det er en tysk folke-

melodie, som han har skrevet en tekst til. 



el 

I skoven skulle være gilde 
 

I skoven skulle være gilde 
alt hos den gamle ørn, 
som jo så gerne ville 
fornøje sine børn. 
Og alle fugle sjunge 
og røre deres tunge, 
så snart som lærken gi'r signal 
af næbbets futteral, 
så snart som lærken gi'r signal 
af næbbets futteral. 
 
At byde gæster mange 
den hane skulle gå, 
han havde ben så lange 
med krumme sporer på. 
Han råbte: "Kykliky!" 
tre gange i hver by, 
at byde alle fugle små 
til ørnens gilde så, 
at byde alle fugle små 
til ørnens gilde så. 
 
Den tømmermand, hr. spætte, 
han skulle bygge hus, 
og svalen taget tætte 
med skovens grønne mos. 
Og salen skulle pyntes, 
hvor gildet skulle stå, 
med røde sneglehuse 
og fine bolstre blå, 
med røde sneglehuse 
og fine bolstre blå. 
 
 


