Sangen om Han Herred

Foto: Mattias Bodilsen

Melodi: Hvor smiler fager den danske kyst ∙ Oluf Ring 1935
1 ∙ Jeg véd et sted mellem hav og fjord,
hvor lyngen blomstrer imellem skove,
hvor sjældne planter i karrig jord
sig føjer under naturens love.
En strimmel land med en flora rig,
som ingen steder man finder lig.

4 ∙ Men her er andet end fest og sang,
for bag ved klitten et liv sig rører,
hvor travle mennesker dagen lang
en hverdagsgerning så tro udfører.
Og samfundsskygger her findes kan,
som kendes over det ganske land.

2 ∙ Her er et ferieparadis
med sommerhuse og badestrande,
hvor sproget blandes på festlig vis
med tungemålet fra andre lande.
Hvor solen bruner hver badegæst
imellem byger og nordsøblæst.

5 ∙ Her leved’ mænd, som sig satte spor,
som hundred år ej formår at slette,
for hvad de talte med skrift og ord,
man mindestene for dem lod sætte.
Kulturens blomster de her gav rod,
skøn på de skatte, de efterlod.

3 ∙ Og stemningsbilleder finder vi,
hvor kvæget græsser langs fjordens strande.
Sensommerpragten ved Fos og Li.
Et svanepar udi i Vejlens vande.
En fiskekutter, der står mod land
en sommeraften ved Thorup Strand.

6 ∙ Til jer, som Han Herreds land forlod
og rejste ud i den vide verden:
Glem aldrig, hvor jeres vugge stod,
i jeres daglige liv og færden!
Lad tanken gå til det sted i nord,
som ligger her mellem hav og fjord!

Bent Nygård, skrevet til 75‐års jubilæet i Han Herreds Husmandskreds 1980
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Melodi: Nu lakker det ad tiden småt
1 ∙ Nu har vi sommertid igen,
og planerne vurderes
for, hvor skal man så rejse hen,
ja, det kan diskuteres.
Eja, eja – men jeg
kan sige som dig,
vort »træf« det er noget helt for sig!

6 ∙ På tv ser vi dit og dat,
og ofte Charlie vælges,
desværre er det sådant fat,
at »Næsbygaard« skal sælges.
Eja, eja – men jeg
kan sige som dig,
vort »træf« det er noget helt for sig!

2 ∙ Vi stævner til fra land og by,
sågar fra fjerne steder.
Mens lærken synger under sky,
vi sporer gensynsglæder.
Eja, eja – osv.

7 ∙ Bratskov, vor gamle herregård,
har immervæk funktioner.
Her kommer brudepar, som får
genhør af Gades toner.
Eja, eja – osv.

3 ∙ I år er det så folk fra øst,
som »træffet« arrangerer.
Et bifald bliver deres høst,
det er, hvad vi takserer.
Eja, eja – osv.

8 ∙ I Brovst har man en virksomhed
med salg til flere lande,
men hver gang de slår blikket ned,
bli’r det til skraldespande.
Eja, eja – osv.

4∙ I kirken vi andægtigt sad,
mens præsten holdt sin tale.
Vi har jo lært af Emma Gad
og kan det anbefale.
Eja, eja – osv.

9 ∙ I vort moderne sundhedshus
bli’r ældre ikke unge.
Måske har man en fed fidus
til dem, der er for tunge.
Eja, eja – osv.

5 ∙ Det er en skøn natur, vi har,
med lyng og bøgegrene,
og snart vil Skarreklit sågar
ej føle sig alene.
Eja, eja – osv.

10 ∙ Snart lukker »træffet« for i år,
vi håber på en »ommer«,
så vi en gensynsglæde får
igen til næste sommer!
Eja, eja – osv.

Hans »Brøndborer« Kristensen

