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1: Ufo og Yepha “Op med Håret”

Jeg er ik nede med de der hippietøser med hår under 
armene 
Der kommer brasende støjende og larmende 
Gennem gågaden og tror de ejer det hele 
Med rulletobak og en bajer til at dele 
Jeg er ik nede med sådan en lettere behåret krop 
I burde tage en lussekur og sætte håret op 
Poppe tøjet og begynde at gå med top 
Købe et par høje hæle og tjekke for en club (Hippie) 
I ku’ ligeså godt gå i byen i nattøj 
Hvem faen gider se jer ryste røv i en striktrøje 
Kom nu tag jer sammen hvorfor er I så stramme 
Synes I ikke selv I er for klamme (Hippie) 
Det er ik fordi jeg er nede med hovedet fuld at pudder 
Men hvis jeg skal vælge imellem skoen fuld af mudder 
Så tænder jeg sgu mest på en tøs i lårkort 
Og hvis I synes det er for grovt- så er det op med håret! 
  
Og til der krager der render rundt i flower power 
I skal ”Op Med Håret” 
Og til de skøger det er ik nok i bare forsøger 
I må ”Op Med Håret” 
Og til de dåser lær hvordan man poser 
og så er det ”Op Med Håret” 
Og til de tøser vi viser vores følelser 
hvis I vil ”Op Med Håret” 
  
Jeg er ik nede med sådan en autonom tvær tøs 
Der rakker igennem byen nervøst som en hund der er 
herreløs 
Sjosker rundt i millistøvler dagen lang 
En anden datter af djævelen totalt stram (Psyko) 
Render under øjnene, sikkerhedsnåle i ørerne 
Ik lige hvad jeg forbinder med frækt og forførende 
Mere hvad jeg forbinder med en der forbander tit 
Man sådan er livet nu hvor man er trist satanist 
Søde pige du ligner en der let gjorde sig bedre 
Hvis du smed de store kæder og dit sorte læder 
Hvis du lærte at smile og være glad hvis du gad 
at starte dagen med at snuppe dig et bad (Psyko) 
Du har selv hældt salt i såret for længe 
Der ingen grund til at pakke sig ind og lade håret 
hænge 
Ingen grund til ik at stille sig i solen 
Få lidt farve på de blege ben og lufte sommerkjolen 
  
Jeg kan godt lide en tøs der gør noget ud af sig selv 
En tøs med noget at fortælle der ik kun lever på held 
Der snakker beskidt til mit øre for at tirre 
Og stikker mig en flad når jeg ik hører hvad hun siger 
Jeg kan godt lide piger der gi’r debat en smule brænd-
sel 
Men derfor behøver hun ik at ligne et fugleskræmsel 
Og være ultra venstreorienteret 

Sætter pris på en booty der er velsoigneret 
Og helst barberet så man føler sig inviteret 
Med et smil på læben når hun går igennem kvarteret 
Med et glimt i øjet og med ben i næsen 
En der kender sin værdi så hun er rimelig kræsen 
Et godt bud hvis man skal ud og finde sin brud 
Tjekker både for hvad der er udenpå og indeni hovedet 
Der findes ingen metode det er ikke så ligetil 
De fleste piger er lir hvis de vælger at vise det.

2: Rasmus Nøhr “Sommer i Europa”

Det er mørkt når vi står op
Og gråt når vi på job
Og mens vi handler ind
Bli’r det mørkt igen
Jeg har fået nok
Nu sparer jeg sgu op
Køber mig en bike
Og så ta’r jeg på træk
i solen

Hvis jeg ta’r væk
Ta’r du så med
Så får vi sol og kærlighed
Og billig vin og mad fra bål
Og kommer hjem 
når vinteren er gået
Til sommer i Europa

Så ta’r vi til Prag 
og kysser på Moldau
Følger vejene til Rom
Danser rundt i Colloseum (med 1000 lys på)
Smiler over glas
som vi skåler i Alsace
Får det nice i Nice
og spiser pindeis
på molen

Læg dig her hos mig
Vi drømmer vores vej
Væk fra slud og regn
Til Indien og omegn
Mærk mig tegne solen
så du rødmer under kjolen
Airline Skrapperas
Hurtigst til Madras 
På broen
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3: Svedbanken “Rollespilssangen“

Det er ikke sjovt, at være rødhåret 
Det er ikke sjov. 
Det er fand’me ikke sjov, at blive kaldt alt muligt 
for eksempel jordbærhjelm. 

Mine øjne er små og røde 
og min hud er bleg. 
Alle siger at jeg er albino, 
ingen synes jeg er sej. 

Men når det bli’r tirsdag ka’ I rende mig, 
- jeg kæmper med papsværd i en farlig leg 
For jeg spiller rollespil i den mørke skov 
Du må ik’ være med før du får lov. 
Og jeg pløkker trolde ned med mit papgevær 
- pas på min enmandshær!

Det er ikke sjov at ha’ elleve fingre 
og mega gangbesvær. 
Folk de glor men smiler til mig, 
jeg ved de syn’s jeg er sær. 

Men når det bli’r tirsdag ka’ I rende mig 
- jeg kæmper med papsværd i en farlig leg 
For jeg spiller rollespil i den mørke skov 
- du må ik’ være med før du får lov. 
Og jeg pløkker trolde ned med mit papgevær 
- pas på, pas på, jeg har et sværd. 

Ja, jeg spiller rollespil, jeg har brynje på 
- er du bange kan du bare gå. 
Jeg kaster med håndgranater af trylledej 
- så vis respekt for mig 

Kom nu, bare en lille smule respekt. 
Et kram - en klapsalve - en hånd. 
Kom nu! 

For jeg spiller rollespil i den mørke skov 
- du må ik’ være med før du får lov. 
Jeg spiller rollespil, 
- spil med mig, kom med, kom med, kom med. 
Jeg spiller rollespil, 
- kom nu og spil med mig! Kom med! Kom med! Kom 
med og spil...

4: Kim Larsen “Hvis din far giver dig lov”

Hvis din far gir dig lov
tar du så med mig i skoven
og din mor hun sir ja ja
så bli’r der fuglesang foroven

Smut du bare ind og spør
de vil ikke sige nej nej
for de stoler på dig
med de kender sgu ikke mig
for det er mig der har drømmende
med til dig

Og så kører vi afsted
ud af byen langs med vandet
fra far og mor har du ja ja
så vi kysser lidt bl.a.

Kys mig bare en gang til
du kan ikke sige nej nej
for de stoler på dig
men de kender sgu da ikke mig
for det er mig der har drømmene
med til dig

Ja det er...

Hvis din far gir dig lov
tar du så med mig i skoven
og din mor hun sir vov vov
så bli’r der fuglesang foroven
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5: Kim Larsen “Rabalderstræde“

Rabalderstræde
er en gade
hvor den slet slet ikke får for lidt
for der sprut i stride strømme
og lamperne går aldrig ud
og der sker tingelingelater
når tumberne de ruller sig ud.

Frække chicks og friske fyre
drøner rundt og spiller dyre
kom og ta’ mig.

Der ryddes buler
og trilles kugler
og alle tænker mon jeg ikke snart får bid
og der bli’r råbt og der bli’r skreget
når skuffelserne skylles ned
og der bli’r kysset og krammet
rivalerne får aldrig fred.

Frække chicks og friske fyre
drøner rundt og spiller dyre
Å goddaw do.

Når dagen kommer
med tomme lommer
og den allersidste brandert bæres hjem
er der ikke flere drømme
og gaden ligger øde hen
men når lygterne tændes
så hænger vi sgu på den igen.

Frække chicks og friske fyre
drøner rundt og spiller dyre
i al evighed.

Så kom og ta’ mig
hvis du vil ha’ mig.

6: Anne Linnet “Smuk og Dejlig“

Jeg gik ind til byen for at kigge efter dig
og pludselig stod du der i mængden
og smilede til mig

Ja alle folk kan se det straks
Du er så smuk og dejlig
Og dine øjne skinner
Du må hellere passe på

Ja alle folk kan se det straks
Du er så smuk og dejlig
Og dine øjne skinner
Du må hellere passe på

Ja pas på at ilden i mig ikke bliver tændt
Vi kunne begge to meget vel blive forbrændt

Men det er ikke let
For du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner
Tag og kig den anden vej

Du er lidt forvirret
Siger du og ler
Smiler lidt vemodigt
Når du spør’ mig
Hvad er det der sker

Men jeg ved det heller ikke
Du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner stærkere end nogen sol

Du er lidt forvirret
Siger du og ler
Smiler lidt vemodigt
Når du spør’ mig
Hvad er det der sker

Du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner stærkere end nogen sol
Det er ikke let for du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner stærkere end nogen sol
Det er ikke let for du er så smuk og dejlig
Dine øjne skinner stærkere end nogen sol
Det er ikke let for du er så smuk og dejlig
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7: MC Einar “Det er jul det er cool”

Det skete i de dage i november engang, 
at de første kataloger satte hyggen i gang. 

Det jul, det cool, det nu man hygger sig bedst. 
Det er julebal i Nisseland, familiernes fest. 
Med fornøjet glimt i øjet, trækker folk i vintertøjet, 
til den årlige folkevandring op og ned af Strøget. 
Der bli’r handlet pakket ind, og der bli’r købt og solgt, 
tøsne snot i næsen det er pissekoldt. 
Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne; 
men det’ er da klart at så’n en sag kommer bag på 
DSB. 
Intet vrøvl har de forsvoret, det de helt sikker på; 
men ved den første rim på sporet går møllen i stå. 
Folk de tripper, skælder ud, ser på deres ure, 
og sparker efter invalide, ynkelige duer. 
Der er intet man kan gøre og de sure buschauffører, 
gør det svært at praktisere julehumøret. 
“Gå så tilbage, for helvede,” råber stodderen hæst. 
Men det jul, det cool, det nu man hygger sig bedst. 

Det jul, det cool, graner lirekasser, 
der er mænd, der sælger juletræer på alle åbne plad-
ser. 
12 bevægelige nisser og en sort mekanisk kat 
i et vindue ud mod Strøjet trækker flere tusind watt. 
Kulørte gave pakker i kulørte juleposer, 
selv i Bilka, Irma og alle landets Brugser, 
er der ægte julestemning og gratis brunekager, 
der er hylder fyldt med hygge, der er hygge på lager, 
og hos damerne i Illum kan man få det som man vil, 
“Kontant eller på konto, hr.? Skal prisen dækkes til?” 
De smiler og er flinke, mest til fruerne i minker 
og gi’r gode råd om alt fra sexet undertøj til sminker, 
og vi andre fattig røve, kan gå i Dalle Valle, 
der er damerne så flinke, at de smiler pænt til alle. 
Der er masser tøj i kasser, der helt sikker passer. 
Det jul, det cool, graner lirekasser. 

Det jul, det cool, kig dig lidt omkring, 
15.000 mennesker i Magazin. 
De har våde lædersko, de har halstørklæder på, 
og de har overfrakker, gave, pakker, masser de skal nå; 
men de hygger sig selvfølgelig gør de det, 
plastikstjerner, plastikgran og plastiksne. 
Sætter stemning i systemer, det så nemt og nul prob-
lem, 
og kød blot julestuens julesæt med fire fine cremer, 
eller sukkerkrukker, pyntedukker, pænt mondænt og 
ganske smukt 
og søde sæt proptrækker, glas og øloplukker. 
Fra en skjult højtaler installation 
“Et barn er født i Betlehem” i Hammodogelversion, 
vi traditionsbundne folk i traditionernes land, 

så vi hygger os li’ så fint vi kan, 
og særlig uundværlig det er Magazin. 
Det jul, det cool kig dig lidt omkring. 

(Højtaler lyde, som slutter med “Jamen du godeste er 
det allerede”) 
jul, det cool sikke tiden den går, 
der er intet lavet om siden sidste år, 
det de samme ting vi spiser ,det de samme ting vi 
laver, 
det de samme ting i TV, det de samme julegaver, 
samme penge problemer det dyrt og hårdt, 
udelukkende overtrukne kontokort. 
Overflod og fråds med familie og med venner, 
samvittigheden klares med en Ulandskalender. 
Det er julefrokost tid traditionsspilleri, 
spritkørsel, utroskab og madsvineri, 
vi har prøvet det før vi ved præsis hvad der sker, 
slankekur i januar og alt det der, 
det et slid; men der er lang tid til næste år. 
Det jul, det cool sikke tiden den går. 

Jeg drømmer om en hvid sandstrand, og palmetræer 
og sommerverj, så vil jeg fejre julen ved swimming-
poolen langt bort fra sne og juletræer
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8: Marie Key Band “Mormor” 

Mormor har lige været på besøg 
Hun spurgte til ringen på min finger 
Hvem er dog denne unge mand 
der har sat ringen på din hånd 

Skal mormor ud og se på gaver 
Skal mormor ud og handle ind 
Du ved at mormor hun elsker 
to unge mennesker kind mod kind 

Men søde mormor jeg er ked af 
at måtte skuffe dig igen 
Men denne ring på min finger 
den har jeg købt i Magasin 

Mormors ansigt det blegner 
og hun ser træt den anden vej 
Hun siger de penge jeg bruger på mig selv er 
i overkanten selv for mig 

Jeg siger at ringen den var billig 
Kun en halvtredser tror jeg nok 
Jeg syntes jeg trængte til en ny ting 
og så er den sjov at kigge på 

Mormor hun ser nærmest syg ud 
idet hun siger for sig selv 
Jeg troede ikke du var en af de piger 
der gik med så’n noget billigt stads 

9: Kim Larsen “Smukke unge mennesker“

1. De kom flyvende med storken
til dette Gudsforladte sted
Fra alle fire verdens hjørner
hvis vi ta´r det hele med.

2. Og nu er de blevet voksne
ligner ikke mere sig selv
Stemmerne er forandret, men
vi kender dem alligevel.

3. Åh, de smukke unge mennesker
Pludselig er de stukket af
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag.

4. Hvad det er de vil med livet
det kan kun de selv forstå.
Da, da, da
Åh, disse smukke unge mennesker
gid de længe leve må!

5. Der var nogen som blev tilbedt
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed.

6. Åh, de smutter før man ved det
pludselig er de stukket af
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag

7. Hvad det er de vil med livet
det kan kun de selv forstå.
Da, da, da
Åh, disse smukke unge mennesker
gid de længe leve må!

8. Der var nogen som blev elsket
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed.

Hvad det er de vil med livet
Det kan kun de selv forstå.
Da, da, da
Åh, disse smukke unge mennesker
gid de længe leve må!

10: Inside the whale “Lørdag nat”

Hvis du ta’r med mig hjem lørdag nat
så vil det blive som aldrig før
jeg kan holde hele natten lang
lige til du hører englesang

Hvis du ta’r med mig hjem lørdag nat
gi’r jeg morgenbrød den næste dag
du kan få med birkis og syltetøj
og al’ den kaffe du vil ha’

            Og det er ok
            og det er allright
            det er bare feber saturdaynight

Hvis du ta’r med mig hjem lørdag nat
så lover jeg du aldrig får
tømmermænd og morgenhår
men en superstar hvorend du går

Hvis du ta’r med mig hjem lørdag nat
så lover jeg du vil få 
lotto millioner og swimmingpool
verdensfred og glædelig jul
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11: Anna David “Fuck Dig“

Der var engang hvor du kunne få mig til at gøre alt 
Stille op klokken lort fordi det virkelig gjaldt 
Og jeg har taget mine slag og rejst dig når du faldt 
Men det er slut nu 

Jeg synes du skulle tage dine ting nu og gå din vej 
Jeg er sikker på, du finder én der finder sig 
I alle de fucked up ting som du har budt mig 
Det er forbi baby 

Prøv at forstå jeg vil have du skal gå – nu 
Ikke flere ord, ikke mere snor – nu 
For inderst inde ved du godt, det er for sent 

For alle de gange du har brændt mig af 
For al den tid jeg aldrig får tilbage 
For alle de gange du har skuffet mig, ja 
Og glemt mig, gemt dig, brugt mig, fuck dig 

For alle de gange du har pisset mig af 
For alle de gange du var alt for svag 
For alle de gange du har disset mig, ja 
Og glemt mig, gemt dig, brugt mig, fuck dig 
Så fuck dig… 

Der var en tid hvor jeg var sikker på at du var den 
Som jeg skulle græde med og grine med og elske men 
Du har bevist, du var den forkerte mand at stole på 
Så det er slut nu 

Prøv at forstå jeg vil have du skal gå – nu 
Ikke flere ord, ikke mere snor – nu 
For inderst inde ved du godt, det er for sent 

For alle de gange du har brændt mig af 
For al den tid jeg aldrig får tilbage 
For alle de gange du har skuffet mig, ja 
Og glemt mig, gemt dig, brugt mig, fuck dig 

For alle de gange du har pisset mig af 
For alle de gange du var alt for svag 
For alle de gange du har disset mig, ja 
Og glemt mig, gemt dig, brugt mig, fuck dig 
Så fuck dig…

12: Sys Bjerre “Malene”

Du var lidt fuld en dag, du så på mig og sa’e,
det skulle vær’ dig og mig for altid
Jeg tog din hånd og vi
var nærmest lykkelig’
sommerkærlighed på halv tid
Men nu, sidder jeg her helt alene,
for du, er i Marienlyst med Malene.

Og din lejlighed er lidt brændt ned,
din fiat er solg til skrot
Dit tøj er spredt ud over Vesterbro,
men din kat den har det godt
Og din x-box er måske lidt våd
og står et sted på Enghavevej
Hva’ så? er vi så enige om at det
var sidste gang du fucked’ med mig

Nu kommer du og vil, forsøge en gang til
og lover guld og grønne skove
Og hend’ Malene var
bar’ en veninde der
mangled’ et sted at sove
Men nej nu’ det din tur til at være alene
for jeg ved da godt at du har knaldet Malene

Og din lejlighed er lidt brændt ned,
din fiat er solg til skrot
Dit tøj er spredt ud over Vesterbro,
men din kat den har det godt
og din x-box er måske lidt våd
og står et sted på Enghavevej
Hva’ så? er vi så enige om at det
var sidste gang du fucked’ med mig - ja

Det er sidste gang jeg er til grin for dig
jeg sku’ ha’ vidst du var et svin

Og de billeder som jeg tog af den
er på internettet nu
og hvis du googler ‘funny dick’
kan du se den på Yahoo

Og din lejlighed er lidt brændt ned,
din fiat er solg til skrot
Dit tøj er spredt ud over Vesterbro,
men din kat den har det godt
Og visne blomster og rådne ting
er på vej med posten til dig
Hva’ så? Er vi så enige om at det
Hva’ så? Er vi så enige om at det
Hva’ så? Er vi så enige om at det
er sidste gang du fucker med mig
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13: Anders Mattesen “Quangs Sang”

1: 
Her er en historie om en dreng, der hedder Quang 
Han er 7 år, bor i Thailand og hans arbejdsdag er lang 
Han står tidligt op om morgenen 
og går meget sent i seng 
For Quang har nok og se til, skønt han bare er en dreng 

2: 
Hver morgen klokken kvart i fem går Quang alene ned 
Gennem tornekrat og tidsler,
til en båd ved flodens bred 
Vandet det er mørkt og koldt, men familien har gæld 
Så han dykker efter perler, for det meste uden held 

OMK: Så hvordan kan du dog sige, at du ikke er tilfreds 
At din far er dum og din mor er sur 
og dine lektier gi’r dig stress 
Du har alt hvad du skal bruge - du har tøj og flæskesteg 
Og der er tusind børn i verden, 
der ville ønske de var dig 

3:
Quang har ingen far mer’ og hans mor er meget syg 
Så Quang må tjene penge inde i den store by 
Han står i larm og bilos dagen lang i al slags vejr 
Og pudser sko på rige folk - men går selv i bare tæer 

4: 
Og når det så er weekend får han ingen lørdagsslik 
For om lørdagen der knokler han 
på den støjende fabrik 
Med ledninger der skal klippes ud - 
og den klarer lille Quang 
Han må bruge sine tænder, han har ikke nogen tang 

OMK: Så hva’ fa’en får dig til at tro, 
at jeg vil høre på dit brok 
At du ik’ kan li’ spinat og ik’ får lommepenge nok 
Du har grillmad og nintendo - du har tid til pjat og leg 
Og der er tusind børn io verden, 
der ville ønske de var dig 

5:
Quang, han er den ældste af en søskendeflok på 10 
Så det er ham, der laver aftensmad, når dagen er forbi 
Der er munde nok at mætte, 
og det kan ofte være svært 
Så Quang har købt en tube lim, 
som de sniffer til dessert 

6: 
Når Quang har lagt de små i seng, 
er han selv så dødsens træt 
Men han må afsted til byen igen, 

selvom det er blevet nat 
For han har et stævnemøde, som han planlagde i går 
Med sin kæreste, Heinrich Schultze, der er 45 år 

Så hvordan kan du fortælle mig at 
du har et dårligt liv 
Er du sød at prøve at se det i et større perspektiv 
Ta’ og tænk på andre end dig selv 
Ta’ ved lære af min sang 
Husk på, du har det godt - hvis ik’ du har 
det ligesom Quang

14: Lex og Klatten “Jeg har tabt mig”

Jeg har tabt mig, tøjet hænger helt løst på mig,
og min piercing er sprunget op igen  
Det er garntrisset psykisk, det i hvert fald din skyld 

Jeg har kvalme, jeg har fået en depression  Jeg har 
tænkt på at droppe enkeltfag 
Og min mor tror bare, jeg er pisse skoletræt, men jeg 
har faktisk grædt 

Så gik du fra mig, skønt du fik min bedste jakke 
Du er kraftedme fej, er du bange for at snakke 
Du har et problem, dine løgne er for tynde 
Jeg køber i hvert fald ik’ den med Nynne 

Jeg er ulykkelig, jeg har lige læst et gammelt brev  Det 
var ganske vist ikke et fra dig 
Det var i et blad, men passed’ helt vildt på os to  Jeg 
trænger til ro 

Så gik du fra mig, skønt du fik min bedste jakke 
Du er kraftedme fej, er du bange for at snakke 
Du har et problem, dine løgne er for tynde 
 Jeg køber i hvert fald ik’ den med Nynne

Hey baby, du ved godt jeg synes du’ enormt dejlig  Jeg 
har følt mig kanon guilty over de ting, 
jeg har gjort ved dig  Jeg ved godt, du har været ked af 
det, men det har jeg også  Det skal du vide.  
Jeg er et kæmpe røvhulshul, men jeg er ikke færdig 
med at lege med Nynne  

Nu forstår jeg, jeg gav dig de tre bedste uger af mit liv 
Du er edderrådme streng 
Vi er fakstisk nogen med følelser 
Var jeg bare dit tidsfordriv? Jeg var ikke mere end dit 
tidsfordriv  

Så gik du fra mig… 

Så gik du fra mig… 
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15: Johnny Deluxe “Drenge som mig”

Du lever i sus og dus.
Du har en fancy bil,
et tandpastasmil.
Bor i et jetset hus,
med vægge af guld
og juvel.

Drenge som mig,
der bliver forelsket
i piger som dig.
Er på dybt vand.
For du vil have guld,
jeg har kun charme.
Er der overhovedet håb
for mig og en pige som dig.

Jeg pudser din Jaguar,
kommer klor i din pool,
mens du spiller cool.
Jeg venter til dommedag
på dig.
Hvornår for du øjnene op.

Drenge som mig,
der bliver forelsket
i piger som dig er på dybt vand.
For du vil have guld,
jeg har kun charme.
Er der overhovedet håb
for mig og en pige som dig.

Sig mig lige en gang,
hvad tror du egentlig jeg er.
Jeg skal have store biler,
bling bling og blær.

Så sig mig hvorfor skulle jeg tage
en lille taber som dig
med en lille bitte snabel
HA det tænder ikke mig.

Det kan da godt være du har charme,
det kan da godt være du er sød.
Men jeg tænder kun på
magt og penge og på store brød.

Så hvorfor skulle jeg tage
en lille taber som dig.
Ja sig mig, hvorfor skulle jeg tage
en lille taber som dig.

Drenge som mig,
der bliver forelsket
i piger som dig er på dybt vand.

For du vil have guld,
men jeg har kun charme.
Er der overhovedet håb

Drenge som mig,
der bliver forelsket
i piger som dig er på dybt vand.
For du vil have guld,
jeg har kun charme.
Er der overhovedet håb
for mig og en pige som dig.

Drenge som mig.
Piger som dig.
Lalalala

Og en pige som dig,
drenge som mig,
piger som dig.
Lalalala

Og en pige som dig,
som dig
som dig
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16: Shu Bi Dua “Midsommersangen”

Vi elsker vort land,
når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,
når om våren hver fugl
over mark, under strand
lader stemmen til hilsende triller sig bøje,
vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans
bli’r dog din sankte Hans,
den er bunden af sommerens hjerter så varme, så 
glade,
men den skønneste krans
bli’r dog din sankte Hans,
den er bunden af sommerens hjerter så varme, så 
glade.

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,
når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er flest,
og når kvæget i spand,
giver rigeligst gave til flittige hænder,
nr ikke vi pljer og harver og tromler,
nr koen sin middag i kløveren gumler,
da går ungdom til dans
på dit bud sankte Hans
ret som fllet og lammet der frit over engen sig tumler,
da går ungdom til dans
på dit bud sankte Hans
ret som fø llet og lammet der frit over engen sig tum-
ler.

Vi elsker vort land
og med sværdet i hånd
skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
over mark, under strand
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde,
hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde,
dem vil vi fra livet med glædesblus holde,
vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans,
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende 
kolde,
vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans,
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende 
kolde

17: Inside the Whale ” Hvor er tiden der 

tager os”

Jeg druknede i ordene jeg sagde
nu - der’ ik’ et eneste tilbage
små sind (der holder dig nede)  
i en virkelighed - uden liv

hvor er tiden der tar os
der stjæler ungdommen fra os
drømmere som dig og mig              
vil altid kunne finde vej tilbage

Du var lige så underlig som mig
vi - dansede i stjerneregn
den dag (vi ses igen) 
i et ekko af en sang - synger jeg med 

hvor er tiden der tar os
der stjæler ungdommen fra os
drømmere som dig og mig              
vil altid kunne finde vej tilbage

lige så længe vi var to
med drømmene i stereo
kunne vi klare alle odds
intet kunne stoppe os

hvor er tiden der tar os
der stjæler ungdommen fra os
drømmere som dig og mig              
vil altid kunne finde vej tilbage
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18: Nik og Jay “Hot!”

21 år, drengesind
Brænder benzin af på H.C. Andersens Boulevard
En pige spørger om et lift, "Hey, det er cool med mig"
Vi har sædet tilbage,
Vinduet ned,
Volumen op,
Sommerluften ind
Mig og hende
Vi har det godt
Huden glinser
Damn, det er hot
Vi kører ud mod Bellevue
Og solnedgangen - sikke en syn
Og jeg har følt det før - déjà-vu
Da hun smiler og spørger, om vi ikke skal tage tilbage 
til byen
Og ruderne dugger
På grund af de ting hun gør ved mig, når vi cruiser
Alting er smukt nu, ikke også?
Jeg må skrige nu: "Natten er vores!"

Lad mig se dig gå frem og tilbage
Fra side til side
Lad mig se dig gå op og ned
Kom nu, bliv ved
Lad mig se lidt sved på din krop
Baby, lad være at stop'
Temperaturen stiger
For vi' hot, hot, hot, hot, hot

Her for mange mennesker der danser, fester
Mig og hende, danser tættere
Bassen pumper, mangler luft
Jeg rører hendes læber, skrider videre
Sommernætter, hun tager med mig
Det er ligeså hot udenfor
Sveder, drypper
Varmen trykker
Hvor går vi hen?
Der er ikke det vi ikke kan, vi bader i et springvand
Vådt tøj - jeg kan mærke hendes krop
Det gør mig høj, det kan ikke blive mere hot
Vandet fordamper på vores hud
Svedige tanker, vi tager videre ud
I natten
Kigger på hinanden
Hjertet banker
Stopper op... Ingen andre
Jeg ved ikke hvor vi er, men det' kun os nu
Der' kun os to
Natten er vores nu

Lad mig se dig gå frem og tilbage
Fra side til side
Lad mig se dig gå op og ned
Kom nu, bliv ved
Lad mig se lidt sved på din krop
Baby, lad være at stop'
Temperaturen stiger
For vi' hot, hot, hot, hot, hot

Lad mig se dig gå frem og tilbage
Fra side til side
Lad mig se dig gå op og ned
Kom nu, bliv ved
Lad mig se lidt sved på din krop
Baby, lad være at stop'
Temperaturen stiger
For vi' hot, hot, hot, hot, hot

Daaamn, 
det er så hot, lad mig se jer smide de hænder op
Bounce med os, jeg ved I' hot
Bounce med os, jeg ved I' hot
Vi ved du vil have mere
Det' lige meget hvem du er
For det' så hot det her
Hot, hot, hot, hot

Lad temperaturen stige i hele DK
Århus Odense og KBH
Mere at se på, flere piger uden tøj på
Vi' vilde i varmen
Sig ikke det er hot nu
Mere aircondition, flere drinks i skyggen
Flere piger der viser g-streng på cyklen
Der er hot i din bil, på din club og i din seng
Der er hot overalt så lad mig høre jeg synge:

Lad mig se dig gå frem og tilbage
Fra side til side
Lad mig se dig gå op og ned
Kom nu, bliv ved
Lad mig se lidt sved på din krop
Baby, lad være at stop'
Temperaturen stiger
For vi' hot, hot, hot, hot, hot

Lad mig se dig gå frem og tilbage
Fra side til side
Lad mig se dig gå op og ned
Kom nu, bliv ved
Lad mig se lidt sved på din krop
Baby, lad være at stop'
Temperaturen stiger
For vi' hot, hot, hot, hot, hot
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19: Søren Kragh Jakobsen “Kender du det?”

Jeg sad ved andet bord i rækken - 
det var tredie skoledag
Vi var begyndt 8. klasse - Vi havde samfundsfag
Pludselig gik døren op - der stod hun var ny
Hun hed Mona jeg blev hul og tom - 
jeg troede jeg blev syg
Hun havde store brune øjne - og hun gik i cowboytøj
Hendes hår var langt og lyst - og hun var ikke særlig høj
Når vi mødtes midt i døren - var det li’som jeg fik stød
Det var egentlig ikke væmligt 
for jeg syn’s jo hun var sød
Men det var mer’ end det jeg husker -
at hun spurgte om mit navn
Jeg blev stum og dum og kold og klam da jeg 
stammed’: “Jesper Ravn”
Ugen efter vidste klassen alt - og helvede brød løs
De råbte du er varm på Mona - Gi’ hende nu det kys

Men min stemme er i overgang
Mit hår er helt forkert
Jeg går i det forkerte tøj
Og så er jeg genert
Åh Mona Mona Mona
Hvornår kommer den dag
Hvor jeg tør ta’ din hånd
Hvor vi ka’ stikke af sammen

Mona tog det pænt - hun ku’ se jeg havde det skidt
Vi talte sjældent sammen - og det hjalp faktisk lidt
Drillerierne holdt op alting virkede normalt
Men inden i mig selv var der stadig noget galt
Så en dag kom læ’ren ind - og gav os den besked
At vi sku’ på lejrskole - op i nordsjælland et sted
Jeg ka’ huske vi sku’ mødes - under uret klokken ti
Jeg kom først i nye støvler - allersidste skrig
Der blev larmet på perronen - 
Hans og Mogens sad og røg
Der var en dejlig lugt af tjære og en masse larm og støj
Vi grined’ i kupeen - alt var fint så blev jeg bleg
For jeg så at Mona sad Lige til venstre for mig
http://www.free-lyrics.org

Men min stemme er i overgang
Mit hår er helt forkert
Jeg går i det forkerte tøj
Og så er jeg genert
Åh Mona Mona Mona
Hvornår kommer den dag
Hvor jeg tør ta’ din hånd
Hvor vi ka’ stikke af sammen

De sagde: “Ta’ dog lidt på Mona - nu I sidder så tæt”
Men så gik døren op - og Vi sku’ vise vor billet
Jeg var rød i ho’det - så jeg tog et supermand
Han fløj igennem byen I et helt afsindigt land
Tre banditter skød ham ned - med et stykke kryptonit
Da jeg så at Kalle skrev mit navn - med et stykke kridt
Så tegned’ han et hjerte - jeg fór op og stak ham en
Mona sad og smilede til en fyr, der hedder Sten
Jeg blev helt forvirret - og de andre skreg af grin
Jeg styrted’ ud i gangen og jeg taenkte: “Dumme svin”
Hele toget rasled’ - imens sjælland fór forbi
Jeg skulle være glad men jeg var trist fordi

Min stemme...

Om aft’nen var det ild i pejsen - lærererne gav vin
Vi sang med på smukke Charlie - du ved, den med 
Gasolin
Helle spilled’ guitar - det lød ikke saerlig godt
Så vi var ni der gik til stranden - Månen var så flot
Jeg gik bagest lidt alene - jeg ku’ dufte Monas hår
Henrik spilled’ op - han var jo osse sytten år
Vi satte os i sandet - jeg ku’ mærke den der vin
Men pludselig ku’ jeg osse mærke Monas hånd i min
Hun lagde sit hoved på min skulder - jeg fik pludselig 
selvtillid
Jeg glemte alt om tøj og bumser - i et stykke tid
Det første kys var dejligt - og der var ingen drilleri
Vi kom sammen flere måneder men nu er det forbi

Og min stemme er i overgang
Mit hår er helt forkert
Jeg går i det forkerte tøj
Og så er jeg genert
Åh Hanne Hanne Hanne
Hvornår kommer den dag
Åh Helle Helle Helle
Hvornår kommer den dag
Åh Gitte Gitte Gitte
Hvornår kommer den dag
Åh Anne Anne Anne
Hvornår kommer den dag
Hvor jeg tør ta’ din hånd
Hvor vi ka’ stikke af sammen
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Min kæreste skal helst være god til at _____________________________.  Og hvis min kæreste 

skulle lave en god aften for mig, så  skulle vi _________________________________________

______________________________________________________________________.

Jeg synes det er sødt hvis en kæreste husker at  ____________________________________.

Og hvis jeg kunne bestemme, så skulle min kæreste have ________ hår,  ______ øjne og 

___________________________.  Hvis jeg skulle prøve at få en kræeste, så ville jeg 

________________________________________________________. Hvis vi så igen skulle lave 

noget sammen, så ville jeg _____________________________________________________. 

Hvis jeg har en kæreste med hjemme, så er det ok hvis min far og mor de __________________

________________________________, men de skal ikke _______________________________

_____________________________________________________________________________.

Min top 5 over gode og dårlige egenskaber ved en kæreste:

  5 egenskaber jeg sætter pris på:   5 egenskaber jeg ikke kan lide:
 
 1:        1:

 2:        2:

 3:        3:

 4:        4:

 5:        5:

Í þessu verkefni áttu að skrifa um það 
sem þér dettur í hug þegar þú heyrir 
orðið “kæreste” . Jákvætt og neikvætt.

Dansk:

Gågade

Lårkort

Striktrøje

Islandsk: Dansk:

Tøser

Støvler

Nervøs

Islandsk:

Opgave 1a - Min kæreste
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Dansk:

Fræk

Barbere

Glimt i øjet

Islandsk: Dansk:

Sommerkjole

Forføre

Provokere

Islandsk:

Spurðu bekkjarfélagana eftirfarandi 
spurninga og merktu við. Sá sem fyrstur 
setur 6 X vinnur. 

Har et par højhælede sko [  ] 
Kan huske navnet på gågaden i København [  ]
Kan synge starten på en dansk sang [  ]
Ved hvad en striktrøje er [  ]
Kan finde tre ord der rimer på hat [  ]
Nævne en bygning eller en gade fra København [  ]

1. Find en fra klassen som...

Har været i København [  ] 
Kan nævne tre stykker tøj piger bruger [  ]
Kan tælle fra 10 til 20 på dansk [  ]
Ved hvad pudder er:[  ]
Kan nævne tre danske pigenavne [  ]
Kan nævne tre farver [  ]

2. Find en fra klassen som...

Kan nævne tre styukker tøj som drenge bruger [  ] 
Kan sige nævne tre drengenavne [  ]
Kan synge starten på en dansk julesang [  ]
Ved hvad et slips er [  ]
Kan finde tre ord der rimer på hest [  ]
Nævne en by i Jylland [  ]

3. Find en fra klassen som...

Kan lave et dansetrin [  ] 
Er ældre end dig (læreren gælder også) [  ]
Kan moonwalke [  ]
Ved hvilken farve gul + blå det giver (grøn) [  ]
Kan finde tre ord der rimer på bad [  ]
Nævne navnet på en dansk konge [  ]

4. Find en fra klassen som...

Går til sport [  ] 
Kan stave til Danmark baglæns  [  ]
Kan hoppe på et ben i 30 sekunder [  ]
Har sort tøj på  [  ]
Kan finde tre ord der rimer på pige [  ]
Nævne en by på Fyn [  ]

5. Find en fra klassen som...

Tør hoppe fra en 3-meter vippe  [  ] 
Kan nævne tre pattedyr [  ]
Ved hvilke byer øresundsbroen ligger imellem [  ]
Ved hvad en sikkerhedsnål [  ]
Kan finde tre ord der rimer på bord [  ]
Har været ude at rejse i Asien [  ]

6. Find en fra klassen som...

Opgave 1b - Skattejagt
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Litaðu þau lönd í Evrópu sem þú hefur 
heimsótt. Segðu frá ferðalögunum á 
dönsku. Ef þú hefur ekki ferðast, segðu 
þá frá 6 löndum, sem þig langar að heim-
sækja og af hverju þig langar þangað.

Dansk:

At spare op

At handle ind

At rødme

Islandsk: Dansk:

Mad fra bål

At være på job

At tage på træk

Islandsk:

Jeg har været i - eller kunne godt tænke mig at komme til:

1:    4:

2:    5:

3:    6:

Opgave 2a - Europa
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Danmark Sverige Tyskland Italien

Indsæt ordene de rigtige steder: Muren, Pasta, Havfrue, Søer, Rundetårn, Pølser, Knækbrød, Gondoler, Opera, 
Vesterhavet, Volkswagen, Skærgården, Pippi, Autobahn, Limfjorden, Fodbold. 

Frankrig Østrig England Finland

Indsæt ordene de rigtige steder: Humor, Sauna, Ski, Mad, Søer, Shakespeare, Moulin Rouge, At jodle, Beatles, 
Daft Punk, Lordi,  Arnold Schwarzenegger, Louvre, Vienna, Thames, Store skove.

Opgave 2b - Kategorier
Öll lönd í Evrópu hafa sín sérkenni. 
Athugaðu hvort þú getur skrifað rétt orð 
í rétta kassa. 

Dansk:

Sverige

Polen

Irland

Islandsk: Dansk:

Spanien

Tyrkiet

Bulgarien

Islandsk:
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Hér átt þú að búa til karakter í 
hlutverkaleik og kynna hann/hana fyrir 
bekknum á dönsku. 

Opgave 3a - Rollespil

Rollespil
Dit Navn:

Din alder:

Din Race:

Din øjenfarve:  

Din hårfarve:

Din højde:

Magiske evner:

Dit kampråb:

Oprindelsesland:

Dit yndlingsvåben:

Dansk:

Rødhåret

Bleg

At være sej

Islandsk: Dansk:

At kæmpe

Respekt

Rollespil

Islandsk:

Tegn dit flag eller våbenskjold her:

Elever ved Rebild Ungdomsskole.

Skriv eventuelt en dagbogsside om en dag i din persons liv.
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Í þessu verkefni áttu að finna lýsingarorð 
og sagnorð í textanum. Skrifaðu svo nýjar 
setningar með sömu orðunum. 

Opgave 3b - Tillægsord og udsagnsord

Find fem tillægsord (sæt at være foran) i teksten og brug dem i nye sætninger som du selv skriver (røde, små, 
mørk, osv.)

1. Tillægsord:
 Sætning:

2. Tillægsord:
 Sætning:

3. Tillægsord:
 Sætning:

4. Tillægsord:
 Sætning:

5. Tillægsord:
 Sætning:

Find fem udsgagnsord (sæt at eller jeg foran) i teksten og brug dem i nye sætninger som du selv skriver (spiller, 
pløkker, kaster)

1. Udsagsnord:
 Sætning:

2. Udsagsnord:
 Sætning:

3. Udsagsnord:
 Sætning:

4. Udsagsnord:
 Sætning:

5. Udsagsnord:
 Sætning:

Dansk:

At få lov

At være med

Den mørke skov

Islandsk: Dansk:

Gangbesvær

Trolde

At være sær

Islandsk:

Svar til næste side: 1: ja, 2: nej - jeg spiser, 3: nej - under dynen, 4: nej - “i lige måde”, 5: ja, 6: ja, 7: ja, 8: nej - 
det kan man dø af, 9: ja, 10: nej, 11: nej - det hedder svigerinde, 12: nej - brug en paraply, 13: nej - solbriller.
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Heldurðu að setningarnar séu réttar? 
Leggðu 10 til 100 stig undir þitt svar. 
Athugaðu svo hvort þú eða sá/sú við 
hliðina á þér fékk fleiri stig.  

Opgave 4a - 13 rigtige

Er følgende udsagn rigtige? Du skal sætte krydserne, og satse mellem 10 og 100 point, inden du tjekker svarene 
som står på den forgående side.

        Ja Nej Satser  Tabt  Vundet
1. Min mors bror er min onkel.    [  ]  [  ] _______ _______ _______

2. Jeg er sulten, så jeg tager noget varmt tøj på.  [  ]  [  ] _______ _______ _______

3. Når man sover i Danmark, så ligger man på dynen. [  ]  [  ] _______ _______ _______

4. “Ha´ en god weekend”  - “Tak, det var så lidt”  [  ]  [  ] _______ _______ _______

5. Min far stoler på mig. Stolen er hård at sidde på.  [  ]  [  ] _______ _______ _______

6. Min onkels søn er min nevø.    [  ]  [  ] _______ _______ _______

7. En ond drøm hedder et mareridt    [  ]  [  ] _______ _______ _______

8. Det er dejligt at drikke gift.     [  ]  [  ] _______ _______ _______

9. Det er dejligt at blive gift.     [  ]  [  ] _______ _______ _______

10. I Danmark kysser man folk på kinden når 
man siger farvel.      [  ]  [  ] _______ _______ _______

11 Hun er min faster, altså min brors kone.   [  ]  [  ] _______ _______ _______

12 Det regner, så du må hllere tage en kuffert med.  [  ]  [  ] _______ _______ _______

13 Solen skiner, hvor er mine solglasøjne?   [  ]  [  ] _______ _______ _______

     Totale point tabt og vundet    _______ _______

     I alt : ___________

Dansk:

Fuglesang

Foroven

At få lov

Islandsk: Dansk:

At Stole på folk

Drømme

Langs vandet

Islandsk:
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Feldu 10 til 15 orð úr textanum í 
reitina hér að neðan, fylltu svo afganginn 
af öðrum bókstöfum. Fáðu næsta mann 
til að finna þín orð.

Opgave 4b -  Ordjagt

Skriv mellem fem og ti ord fra sangen i felterne herunder. Fyld derefter resten af felterne ud med bogstaver og 
lad din sidekammerat finde ordene.

Skriv her hvor mange ord du har gemt:______________

Hvis du vil hjælpe din makker, så kan du skrive alle ordene her - eller bare deres forbogstaver:

Dansk:

Køre afsted

Ud af byen

Kysse

Islandsk: Dansk:

At kende folk

Motorcykel

Stævnemøde

Islandsk:
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Í þessa krossgátu vantar orð úr texta-
num. Skrifaðu réttu orðin og nýttu þér 
vísbendingarnar. 

Opgave 5a - Krydsord

VANDRET
1. Vand kan gøre det
2. Man kan putte dem i kanoner
5. En fin gade
8. Modsat af billig
10. Franske biler har mange af dem
11. Andet ord for rulle
13. Friske piger
14. Andet ord for trille
15. At løbe
16. Andet ord for vej
17. Lang tid
18. At få et knus
19. Der er 11 af dem på et fodboldhold

LODRET
1. Rimer på glide
3. Modsat af meget
4. Modsat af trætte
6. Ikke firkantet, men...
7. At overveje
9. Lidt dumme mennesker
12. At råbe højt i datid

Dansk:

Rivaler

Lamber

Får aldrig fred

Islandsk: Dansk:

Lygter

Tomme lommer

Ligger øde hen

Islandsk:
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Dansk:

At blive skuffet

At skylle ned

Allersidste

Islandsk: Dansk:

Evighed

Kugler

At drøne rundt

Islandsk:

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d h e f g h i j k l m n o p

Vinnið 2 og 2 saman. Í efsta kassann skri-
fið þið 5 orð frá textanum. Neðri kassann 
notið þið til að skrá ykkar skot. Ef þið 
hittið, meigiði skjóta aftur.   

Opgave 5b - Sænke slagskibe

Her skriver du 7 ord fra sangen - enten vandret elelr lodret.

8

7

6

5

4

3

2

1

a b c d h e f g h i j k l m n o p

Her sætter kryds hvis det er en forbier eller skriver bogstavet i feltet hvis du rammer et ord. Hvis du rammer må 
du skyde igen - og du sænker et skib ved at gætte hele ordet. 
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Þú átt að leita að nafnorðum, lýsinga-
rorðum og sagnorðum í textanum. Skri-
faðu heilar setningar, þar sem þú notar 
orðin..

Opgave 6a - Sætninger

Skriv 5 sætninger med navneord (sæt en eller et foran) fra sangen:

1:______________________________________________________________________

2: ______________________________________________________________________

3: ______________________________________________________________________

4: ______________________________________________________________________

5: ______________________________________________________________________

Skriv 5 sætninger med tillægsord (sæt at være foran) fra sangen.

1: ______________________________________________________________________

2: ______________________________________________________________________

3: ______________________________________________________________________

4: ______________________________________________________________________

5: ______________________________________________________________________

Skriv 5 sætninger med udsagnsgord (sæt at eller jeg foran ) fra sangen.

1: ______________________________________________________________________

2: ______________________________________________________________________

3: ______________________________________________________________________

4: ______________________________________________________________________

5: ______________________________________________________________________

Dansk:

Kigge

Mængden

Forvirret

Islandsk: Dansk:

Forbrændt

Smuk og dejlig

Ilden i mig

Islandsk:
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Vinnið saman 2 og 2. Veljið ykkur heimili 
og setjið x. Útskýrið á dönsku hvernig 
maður kemst frá æskuheimili 
Anne Linnet og heim til ykkar.

Opgave 6b - Besøg Anne Linnet

(C)2009 Google - Kortdata (C) 2009 Teleatlas

Punktet A ligger på Linde Alle i Århus, Anne Linnets barndomshjem.

I skal starte med at vælge et sted på kortet hvor I vil bo - sæt et kryds. Når I begge to har gjort det, så skal I 
prøve at forklare jeres sidekammerat hvordan han eller hun kommer hjem til jer fra punkt A. I kan evt. udvide 
ruten ved at indtegne bank og postkontor, og så prøve at forklare vejen derhen fra enten åunkt A eller jeres eget 
hus.

F.eks: “Du går ud af Linde Alle og drjer til venstre af Bakke alle. Ved Silkeborgvej drejer du til højre...”

Dansk:

Vemodig

Skinner

Stærk

Islandsk: Dansk:

Byen

At le

Pas nu på

Islandsk:
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Lestu textann og leitaðu að orðum sem 
tengjast jólunum og vetrinum. Opgave 7a - Ordjagt

Ord der har med jul at gøre Ord der har med vinter at gøre

Lyt til Mc Einars julesang og find alle de ord der har med vinter og jul at gøre:

Dansk:

Pissekoldt

Buschauffør

Folkevandring

Islandsk: Dansk:

Julehumør

Julenisser

Juledekoration

Islandsk:

Svar til opgave 8b: 1 - ældre, 2 - ring, 3 - guld, 4 - godt, 5 - 18, 6- selv købt, 7 - håber, 8 - 50, 9 - godt, 10 - syg, 11 - sjov, 12 - to men-
nesker kind mod kind, 13 - gaver, 14 - farmor, 15 - oldebørn, 16 - ringefinger, 17 - en dato, 18 - 30.
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Lestu textann og finndu öll þau orð sem 
ríma.Opgave 7b - Rimpar

Går - 

Lirekasser -

Laver -  

Kat -

Plasticsne -

Øloplukker -   

Venner - 

Madsvineri - 

Minker -  

Installation - 

Bedst - 

Strøget - 

Solgt - 

Ure -

Stå - 

Brunkager - 

Omkring - 

Overfrakker - 

Flinke - 

Hygge - 

- Sminker

- Gå

- Fest

- Gavepakker

- Julegaver

- Ulandskalender

- DSB

- Tykke

- År

- Watt

- Pladser

- Sminkekrukker

- Hammondorgelversion

- Vintertøjet

- Magasin

- Traditionspilleri

- Lager

- Pissekoldt

- Duer

- Vinke

Tegn en streg imellem de ord der rimer:

Dansk:

Brunkager

Overfrakker

Vinke

Islandsk: Dansk:

Lirekasse

Plasticsne

Kalender

Islandsk:
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Skrifið lítið leikrit á dönsku sem þið sýnið 
bekknum. Opgave 8a - Teater

I skal nu gå sammen to og to og skrive et lille skuespil med replik-

ker på dansk. Skuespillet skal tage udgangspunkt i sangen “Mor-

mor” - og I skal slutte jeres teater stykke med at enten pigen eller 

mormoren går sin vej. Om de er gode venner til sidst i stykket, 

det er op til jer. I kan hente inspiration til replikker I sangen.

F.eks.

Mormor: “Hej skat, kom indenfor”

Pigen: “Tak mormor. Hvordan går det?”

Mormor: “Jo, det går meget godt. Er du sulten?”

Pigen: “Ja, det er jeg faktisk.”

Mormor: “Sæt dig ned, så skal jeg lave lidt frokost...”

Dansk:

Mormor

Besøg

Unge mand

Islandsk: Dansk:

Ring

Billig stads

Halvtrdser

Islandsk:

Lav evt. rekvisitter for at 
gøre stykket sjovere...
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Hlustaðu vel og athugaðu hvort þú getur 
svarað spurngunum án þess að kíkja í 
textann. 

Opgave 8b - Quiz

Sæt ring om de rigtige svar. Løsning kan ses under opgave 7a.

1. Min mormor er ældre / yngre / gamlere end mig.

2. Når man bliver forlovet, så får man et armbånd / en halskæde / en ring som bevis.

3. De fleste vielsesringe er lavet af guld / jern / kobber.

4. I Danmark kan homoseksuelle par godt / ikke blive velsignet i kirken.

5. I Danmark kan man gifte sig når man er 15 / 18 / 21 år.

6. Pigen i sangen har fået / selv købt ringen.

7. Mormor håber / håber ikke at pigen har en kæreste.

8. Pigen betalte 25 / 50 / 100 kr for ringen.

9. I Danmark må man ikke / godt få børn inden man er blevet gift.

10. Mormor ser frisk / syg / overrasket ud.

11. Pigen synes ringen er flot / tung / sjov.

12. Mormor elsker spegepølser / ringe / to mennesker kind mod kind.

13 Mormor vil gerne ud at købe gaver / ringe / vin, hvis pigen har fået en kæreste.

14. Min mors mor hedder mormor og min fars mor hedder morfar / moster / farmor.

15. Mine børn er min mormos oldebørn / børnebørn / kusiner og fætre.

16. En vielsesring skal sidde på pegefinger / lanegfinger / ringefinger.

17. Inde i en vielsesring står for det meste ingenting / en dato / en vittighed.

18. Gennesnitsalderen for nygifte er 20 / 25 / 30 / 35 år i Danmark.

Dansk:

Træt

Sjov

Vielse

Islandsk: Dansk:

Syg

Kind mod kind

At blegne

Islandsk:
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Hér þurfiði að hlusta, skrifa og lesa og 
ekki minnst - hlaupa. Opgave 9a - Løbediktat

1. Lyt til sangen.
2. Find en makker.
3. Aftal hvem der starter med at skrive (A) og hvem 
der starter med at løbe og læse (B).
4. A skal nu stille sig oppe ved tavlen med en blyant 
og have slået op på denne side.
5. B lægger sin bog på gulvet i den anden ende af 
lokalet - bogen skal være slået op på sangteksten. 
Derefter står A og B sammen ved tavlen og venter på 
at der bliver råbt “Start!”
6. Derefter løber B hen og læse et par linier i bogen 
og skynder sig tilbage og siger linierne til A, som 
skriver dem ned. 
7. Når B har læst de fire vers der står med fed, så 
bytter A og B plads, så A løber og B skriver. A skal nu 
læse de fire vers der står med kursiv.

A skriver:

1.__________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

__________________________________________   

2.___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

3. __________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________________________

4. __________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

B skriver:

1.__________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________   

2.___________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

3. __________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

4. __________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

A står og skriver det B siger i sin bog

B løber ned og læser hvad A skal skrive i sin bog.



32

Reyndu að búa til eins mörg dönsk orð 
og þú getur úr bókstöfunum Legesyge 
sommerfugle. Noatðu orðabók. Textann 
um Kim áttu að þýða yfir á íslensku.

Opgave 9b - Ordpusle og oversættelse

1. Hvor mange ord kan du danne af ordene “Legesyge sommerfugle”. Skriv i boblen og brug ordbog.

Oversæt til Islandsk:

Kim Larsen blev født den 23. oktober 1945 i København. Han er en dansk sanger, sangskriver, forfatter og guitar-

ist. Han slog igennem i begyndelsen af 1970’erne som forsanger i gruppen Gasolin’, der blev opløst i slutningen 

af 1970’erne. Siden udgav han en række soloalbums. Han flyttede til Odense og dannede i 1995 gruppen Kim 

Larsen & Kjukken. Hans første soloplade, “Værsgo”, er optaget i Kulturkanonen. Sangen “De smukke unge men-

nesker” er skrevet til hans søn, Sylvester. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Hvis du ta’r med mig hjem lørdag nat

______________________________

______________________________

______________________________

Hvis du ta’r med mig hjem lørdag nat

______________________________

______________________________

______________________________

            Og det er ok
            og det er alright
            det er bare feber saturdaynight

Hvis du ta’r med mig hjem lørdag nat

______________________________

______________________________

______________________________

Hvis du ta’r med mig hjem lørdag nat
så lover jeg du vil få 

______________________________

______________________________

Dansk:

Morgenbrød

Birkes

Feber

Islandsk: Dansk:

Verdensfred

Glædelig Jul

Syltetøj

Islandsk:

Fyrst áttu að skrifa þinn eigin texta, á 
tómu línurnar. Í verkefni 2 áttu að laga 
setningarnar, þar sem orðin eru í vitlausri 
röð. 

Opgave 10a - Skriv løs!

Skriv en ny tekst til sangen, hvor du fortæller hvad du 
ville gøre hvis du scorede ude i byen...

Ordene står ikke de rigtige steder - kan du hjælpe?

1. mange mennesker drømmer Der om millionærer 
der er blive at.

____________________________________________

____________________________________________

2. . Danmark almindeligt ost det at er I spise ovenpå 
syltetøj.

____________________________________________

____________________________________________

3. morgenhår noget mærkeligt når vågner kaldes hår 
for har de, folk Hvis det så.

____________________________________________

____________________________________________

4. Saturday berømt film, Fever en hvor danser John 
Travolta Night er disko. 

____________________________________________

____________________________________________

5. mange finde byen kæreste for en at går Der der er   
i.

____________________________________________

____________________________________________
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Fyrst áttu að tengja andstæð orð og leysa 
þar eftir krossgátunum. Nýttu þér vís-
bendingarnar. 

Opgave 10b - Skriv løs!

1. I Byen
2. Lottomillionær

3. Morgenbrød
4. Syg

5. Morgenhår
6. At danse

7. Verdensfred

___ Sidde stille
___ Rask
___ På Landet
___ Krig
___ Fattig
___ Velfriseret
___ Aftensmad

Dan par af ord med den modsatte betydning:

VANDRET
3. En millionær har en...
6. Det modsatte af krig
9. Strittende hår
11. Ondt i hovedet
13. Modsat af nat
14. Før søndag
15. Hvis man har mere end 37 C i kroppen
16. Her kan man vinde penge
17. Modsat af dag
19. Siges før ordet jul

LODRET
1. Små korn på brød
2. Smager sødt
3. Spises om morgenen
4. Et ondet ord for “i orden”
5. Man bliver vågen af at drikke det
7. Man kan svømme i den
8. Der hvor man bor
10. En kendt person
12. Smuk sang
18. I Danmark danser vi om et grantræ ved 
denne tid
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Lestu og hlustaðu á dönsku, ensku og 
þýsku útgáfuna af lagi Önnu David. 
Skrifðu svo þína eigin íslensku útgáfu. 

Opgave 11a - Rend mig...

ENGELSK:
Vers
There was a time, when you would call me up, and make me sit,
Through the night, and wait for you, because you needed it,
And I would stick around, to comfort you, and take your shit,
But that all ends now.

I think you, should take all your stuff now, and go away,
I am sure, you'll find another girl, who wants to play,
All the fucked up games, that you have put me through,
Boy that's over now.

Mellemstykke
Try to concede, I want you to leave, (oh no no)
No more to say, just go away, (just go away)
Can't you see that I got nothing left for you? 

Omkvæd
For all the pain, and all the sleepless nights,
For all the tears, and all the endless fights,
For all the cheating, and for all the times you,
Used me, fell through, weren't true, fuck you. (oh)

For all the times, that you pissed me off, (you pissed me of)
For all the times, you weren't man enough,
For all the times, that you dissed me,yeah,
Forgot me, fell through, weren't true, fuck you. (so fuck you)

TYSK:
Vers
Es gab ne Zeit, wo ich wirklich alles für dich tat
war für dich da scheiß egal wann du gerufen hast
du warst am Boden hab dich aufgefangen jedes Mal 
es ist vorbei - yeah

ich will das du deine Sachen holst und von hier abhaust 
ich bin sicher es gibt jemand der die scheiße glaubt
der durch das alles geht und dir noch einmal vertraut
es ist vorbei - baby

Mellemstykke
Bitte versteh, Ich will das du gehst (oh, no no)
Alles verloren, Hast du geschworn (was du geschworn)
Tief in dir weißt du auch Es ist zu spät

Omkvæd
Für all die Male die du mir wehgetan hast, 
Für all die ZeitDie ich bei dir verlorn hab, 
Für all die Male Die du mich enttäuscht hast,
Für Schmerzen, Vergiss dich, Vergiss mich,Fick dich

Für all die Tage, Die du mich angepisst hast
Für all die Male, Die du viel zu schwach warst
Für all die Tage, Die du mich gedisst hast
Für Schmerzen, Vergiss dich, Vergiss mich Fick dich(ja fick dich)

Sangen ”Fuck Dig” med Anna David findes både på 
Dansk (www.youtube.com/watch?v=zwdk2r0ETVU), 
Tysk - “Fick Dich” (http://www.youtube.com/
watch?v=utv7BSfVYTY) og Engelsk - “Fuck you”(www.
youtube.com/watch?v=--zg5SogLLI). Nu skal I prøve at 
gå sammen i grupper og se om I sammen kan lave en 
islandsk version. I skal lave to vers, et mellemstykke og 
et omkvæd:

Dansk:

Forstå

Brændt mig af

Gå din vej

Islandsk: Dansk:

Smerte

Snor

Aldrig får tilbage

Islandsk:
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Þú átt að planleggja eitt stefnumót á dag. 
Með hverjum þú ætlar að fara, hvert þið 
farið og klukkan hvað.  Þú getur nýtt þér 
tillögurnar hér á síðunni.

Opgave 11b - På date...

Mandag Fredag

Tirsdag Lørdag

Onsdag Søndag

Torsdag

I vil gerne på date ude i byen. I skal gå rundt i klassen 
og prøve at få en aftale med en ny person fra klassen 
hver dag (og kun en person ad gangen) - og så skal I 
også på date et nyt sted hver dag. De steder I kan gå på 
date er: en resturant, en pub, i rundetårn, en tur med 
kanalbådene, på Christianshavn, på bowlingbanen og 
i Frederksberg Have. Hvis klassen har lyst, kan I også 
selv finde 7 steder i København. Husk at tale dansk!

Dansk:

Græde

Grine

Elske

Islandsk: Dansk:

Tag min hånd

Glemt mig

Gemt dig

Islandsk:
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Hlustaðu á lag Sys Bjerre og settu orðin í 
bláa hringnum inn á rétta staði. Opgave 12a - Indsætningsdiktat

Indsæt de ord der mangler. 

Sys Bjerre mødte en gang en fyr som var lidt fuld. Men han havde taget hendes hånd, og spurgt om det skulle 

være de to for ______________. Sys Bjerre sagde ja, og hun følte sig meget _____________________. Hendes 

nye kæreste havde en lejlighed på ___________________, og han kunne godt lide at spille ________________. 

Lejligheden lå tæt ved den vej der hedder _______________________________. Når hun var sammen med 

sin ___________ hjemme ved ham, så var de faktisk tre, for han havde også en _________. En aften var der 

en af kærestens veninder som ringede til ham. Hun hed _________________. Og hun manglede et sted at 

___________. Men kæresten og Malene de var ____________ istedet for bare at sove. Derfor blev Sys Bjere gal. 

Hun tog kærestens ______ og ______________ det ud over hele Vesterbro. derefter satte hun ________ til hans 

lejlighed og solgte hans ________ til skrot. Hun stillede hans X-Box ude i _____________, og hun tog hans kat. 

Kærsten han savner dog Sys, så han har lovet _______________ og _______________ skove. Men den tror hun 

sikkert ikke på.

Jeopardy: Skriv et spørgsmål som passer til svaret:

1. Spørgsmål:_________________________________________________________ Svar: Vesterbro.

2. Spørgsmål:_________________________________________________________ Svar: X-Box.

3. Spørgsmål:_________________________________________________________ Svar: Kat.

4. Spørgsmål:_________________________________________________________ Svar: Fiat.

5. Spørgsmål:_________________________________________________________ Svar: Skove.

6. Spørgsmål:_________________________________________________________ Svar: Lejlighed.

7. Spørgsmål:_________________________________________________________ Svar: Guld.
Dansk:

Veninde

Alene

Kat

Islandsk: Dansk:

Guld

Tøj

Spredt

Islandsk:

lykkelig X-Box Enghavevej kæreste kat tøj spredte Fiat reg-
nen guld grønne sove altid ild Vesterbro Malene sammen
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3 orð passa saman, en það vantar 
4.orðið í hvern hóp. Settu rétt orð á 
réttan stað. 

Opgave 12b - Fire på stribe

lund
dyrehave

jungle

jern
zinc

kobber

bygning
ejendom

hytte

røde
blå

gule

partner
mand
kone

bred
brink
kyst

blunde
døse
boble

give koncert
lege

klimpre

hund
fugle

elefant

dragt
stof

tekstil

jeep
lastbil

hyrevogn

væltepeter
jernhest
to-hjuler

sild
skår
babe

datamat
elektronhjerne
lommeregner

ensom
forladt
enlig

malerier
illustrationer
kunstværker

østerbro
nørrebro

city

step
vals

ballet

afhænde
falbyde
handle

fugtig
klam

gennemblødt

Dansk:

Lejlighed

Højhus

Rækkehus

Islandsk: Dansk:

Villa

Telt

Campingvogn

Islandsk:

Indsæt disse ord de rigtige steder:

hus grønne sove spille kat tøj bil computer alene dans 

sælge våd guld kæreste cykel skov pige strand billeder 

vesterbro
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Quangs líf er erfitt. Veldu eitt verkefni til 
að lýsa því. Opgave 13a - Quangs liv

Vers 1 Vers 2

Vers 3 Vers 4

Vers 5 Vers 6

Skriv versenes rimord i 
deres kasser.

Skriv et Haiku-digt i hver kasse, som er inspireret af det pågæl-
dende vers. Et Haiku-digt er et digt på tre linier med 17 stavelser, 
hvor første linie har fem stavelser, line to har syv stavelser og line 
tre har fem stavelser - og så indgår der ofte dyr, sansninger eller 
natur i et haikudigt. Det behøver ikke rime. 
  F.eks.  Vågner med solen
    Søvnen var igen for kort
    Livet er så hårdt

Tegn en tegneserie om Quangs liv - og husk talebobler!

 Skriv i hver kasse som om det 
var en side i Quangs dagbog, 
hvor du fortæller om det der 
sker i verset.

Lav sætninger hvor du bruger ord 
fra sangen.Vælg en opgave!
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6.bekkur hefur túlkað barnasáttmála 
sameinuðu þjóðanna. Lestu greinarnar 
og útskýrðu á íslensku hvað þær fjalla 
um. 

Opgave 13b - FN´s Børnekonvention

Herunder er der flere 
artikler fra FN´s børnekon-
vention, sådan som de 
fortåes af en 6. klasse 
i Danmark. Fortæl på 
Islandsk hvad du tror ar-
tiklerne handler om:

Artikel 2
Rettighederne gælder alle 
børn. Det er lige meget, 
hvordan man ser ud, hvad 
man tror på osv. - alle skal 
have det lige godt. 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 3
Beslutninger, der træffes, 
skal tage hensyn til bar-
nets interesse. Staten skal 
have nogle regler, der 
beskytter barnet. 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 5
Forældrene har ansva-
ret for, at barnet bliver 

opdraget. Staten skal 
respektere forældrenes 
ansvar og hjælpe, hvis det 
er nødvendigt.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 9
Barnet skal leve sam-
men med sine forældre, 
hvis det har det godt der. 
Ellers skal staten hjælpe 
barnet med at finde et 
andet sted.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 17
Barnet har ret til at vide, 
hvad der sker i verden (tv, 
radio, avis, bøger). 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 22
Staten skal sørge for, at 
flygtningebørn får det 
godt, og den skal samar-
bejde med organisationer 
om det. 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 24
Barnet skal leve godt/sun-
dt og kunne få lægehjælp, 
når det er nødvendigt. 
Staten skal nedbringe 
børnedødeligheden. 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 28
Barnet har ret til at gå 
i skole og få en uddan-
nelse. 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 31
Barnet skal have fritid 
og tid til at lege samt lov 
til at deltage i forskellige 
aktiviteter.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 38
Barnet skal beskyttes 
mod krig og må ikke være 
soldat.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Artikel 40
I stedet for at straffe unge 
lovovertræd-ere skal 
staten hjælpe dem.

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________
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Nú hafið þið heyrt lagið um nútíma 
samband og ættuð að geta svarað 
eftirfarandi spurningum. 

Opgave 14a - Quiz & Rim

Quiz - sæt kryds ved de rigtige svar:

Han:    [  ] Har tabt sig  [  ] Taget på   [  ] Er faret vild

Han har problemer med sin [  ] Hund  [  ] Piercing   [  ] Cykel

Hun har fået   [  ] En ny hue    [  ] En ny jakke  [  ] En depression

Hun vil droppe   [  ] Enkeltfag (skolen) [  ] Sin mor  [  ] Sin ferie

Hun har   [  ] Grinet  [  ] Danset  [  ) Grædt

Fyren har   [  ] Et problem  [  ] En hund  [  ] Sort hår

Han er     [  ] Overrasket  [  ] Ulykkelig  [  ] Sur

Han har læst   [  ] Et gammelt brev [  ] En avis  [  ] En ny bog

De er begge bange for at [  ] Danse  [  ] Kysse  [  ] Snakke

Dansk:

Løgn

Tidsfordriv

Piercing

Islandsk: Dansk:

Jakke

En depression

Skoletræt

Islandsk:

Jakke

Nynne

Tidsfordriv

To

Skoletræt

Løgne

Kæreste

Skove

Hoppe

Sjove

Liv

Shoppe

Værste

Tynde

Ro

Snakke

Øjne

Grædt

Træk streg mellem de ord der rimer
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Findu 15 orð úr textanum, eða orð sem 
hafa með ást að gera. Opgave 14b - Ordjagt

Dansk:

Slankekur

Sommerhus

Skovtur

Islandsk: Dansk:

Smykke

Tattoo

Lektier

Islandsk:

S A D G J T H O M F A V N E T

T P I E R C I N G G R Y C N U

Æ E Y T O W R T Y S J K L Æ M

V S G T M G Y I T Ø S Y N N Ø

N D Y J A T B U K D O L N A E

E G H N Y N N E Y Æ K W R F

M S G V T B F T Y D J Æ Å B H

Ø A K P I G E Y U N V R U I K

D S Y U K Æ R L I G H E D P O

E T S G I O C H I A L S Y A Ø

R O S E R V D G E V H T U I Y

T J E N S U T U K E K E C Y D

E T R F H J K N L R I O P D K

E R Y B L O M S T E R H U L N

D R Ø M M E T J V N G H Y K L

Find 15 ord fra sangen - eller har noget med kærlighed at gøre.
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Í þessu verkefni áttu að hjálpa 
leigjendunum (neðst) að finna rétt her-
bergi með reglu sem passar hverjum og 
einum. (efst)

Opgave 15a - Til leje

1 - Regler
Ingen dyr
Ingen alkohol i huset
Ingen billeder på 
væggen.

2 - Regler
Lejer må ikke bruge 
hverken Jaguaren 
eller poolen.

3 - Regler
Ingen rygning
Lejer må ikke bruge 
Jaguaren
Lejere skal holde 
deres værelse rent 
og pænt

4 - Regler
Ingen pladespillere 
eller radioer.
Ingen billeder på 
væggene.
Lejere skal holde 
deres værelse pænt 
og rent.

5 - Regler
Ingen høj musik
Lejere må ikke bruge 
poolen.

6 - Regler
Ingen pladespillere 
eller radioer
Ingen gæster

7 - Regler
Ingen gæster
Ingen dyr
Lejere skal holde 
deres værelse pænt 
og rent.

8 - Regler
Ingen dyr
Ingen pladespillere 
eller radioer

9 - Regler
Ingen rygning
Ingen gæster

10 - Regler
Lejer må ikke bruge 
poolen.
Ingen gæster

Spille plader
Bruge poolen
Bruge Jaguaren
Ryge
Have gæster

Spille plader
Ryge
Have gæster
Tage din hund med
Sætte billeder op

Spille plader
Bruge poolen
Have gæster
Tage din kat med
Sætte billeder op

Bruge poolen
Bruge Jaguaren
Ryge
Tagde din kat med
Have gæster

Bruge Jaguaren
Rye
Have gæster
Tage din hund med
Sætte billeder op

Bruge poolen
Bruge Jaguaren
Ryge
Tage din kat med
Sætte billeder op

Lave din mad selv
Sætte billeder op
Ryge
Spille plader
Bruge Jaguaren

Bruge poolen
Bruge Jaguaren
Ryge
Invitere venner på 
besøg
Sætte billeder op

Spille plader
Bruge poolen
Bruge Jaguaren
Tage din kat med
Sæt billeder op

Spille plader
Ryge
Bruge Jaguaren
Tage dine fisk med
Sætte billeder op

Herunder er der en række regler fra flere udlejere. Se om du kan finde ud af hvilken lejer der kan bo hos dem.

Herunder er ønskerne fra lejerne - se om du kan finde ud af hvor de skal bo. Skriv tallet på udlejeren i cirklen.

Dansk:

Fancy

Jetset

Tandpastasmil

Islandsk: Dansk:

Pudser

Dommedag

Cool

Islandsk:
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Settu setningarnar í rétta röð. Skrifaðu 
stafina í kassana. Ef þú leysir verkefnið 
rétt verður lausnin dýrategund. 

Opgave 15b - En samtale

“Hej, pool-dreng, det 
er Christina. Jeg synes min pool ser 

lidt beskidt ud, kommer du ikke over og 
renser den?

“Hej Chris-
tina. Det kan jeg ikke - du 

sagde jo også til mig at jeg 
havde fri.”

“Ja, hvis du får poolen 
helt ren, så kan du få fri i morgen 

istedet.

“Alletiders - 
så kommer jeg over til dig med det 
samme. Vi ses lige om lidt.”

“100 kr.? 
Det lyder da meget godt. 

Hvis jeg så renser den rigtig godt, 
kan jeg så få fri imorgen?”

“Ok, pool-dreng. Det 
er fint du kan komme så hur-

tigt. Vi ses, farvel.”

“Sagde jeg at du 
havde fri? Nå, men det var bare 

for sjov - du skal komme herover nu. 
Du får 100 kr. ekstra.”

N

I

K

E

R

A

N

Dansk:

Taber

Snabel

Blær

Islandsk: Dansk:

Charme

Håb

Sus og dus

Islandsk:

Sæt taleboblerne i rigtig rækkefølge. Skriv deres bogstav 
i kasserne - løsningen er et dyr.
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Klassen deles op i tre hold. 
Hold 1 skal arbejde med vers nummer 1. 
Hold 2 skal arbejde med vers nummer 2.
Hold 3 skal arbejde med vers nummer 3.

Hvert hold skal nu:
1. Finde fem ord de ikke kender i deres vers. Oversæt 
ordene og find ud af hvad de betyder.

2. Til hvert ord I lave tre forklaringer, hvor en af forklar-
ingerne skal være den rigtige, de to andre skal være 
forkerte.

3. Derefter laver tager I et stykke papir hvor I skriver 
ordet med store bogstaver på den ene side, og så 
jeres tre forklaringer på den anden side. Skriv ved hver 
forklaring hvem der skal læse den op.

4. Holdene skiftes nu til at komme op til tavlen og 
forklare deres fem ord. Efter hvert ord er blevet 
forklaret på tre måder, må de andre hold gætte den 
rigtige betydning - hvis et hold gætter rigtigt, får de et 
point. Vent med at afsløre den rigtige forklaring til alle 
forklaringer til ordet er læst - og alle hold har gættet.

Þið eigið að spila og athuga hvert ykkar 
er best til að búa til útskýringar sem ekki 
alltaf eru sannar, en eru sannfærandi.

Opgave 16a - Fup eller fakta

Forside

Bagside
 Erla:  “En glans er en frugt som sælges i   
  supermarkeder.”
 
 Jónas: “Nej, ting kan have en glans - det be-  
  tyder at de skinner”

 Ásdís: “Nej, en glans er et andet ord for kilo.”

glans

Hold 1 Hold 2 Hold 3

Ord 1 - Det rigtige er:

Ord 2 - Det rigtige er:

Ord 3 - Det rigtige er:

Ord 4 - Det rigtige er:

Ord 5 - Det rigtige er:

Point i alt (sæt streger):

Eksempel på ordkort:

Dansk:

Vår

Lade

Høst

Islandsk: Dansk:

Kvæg

Velsignelse

Midsommer

Islandsk:

Svar til 17a : 1 - ja, 2 - nej; fra man er 13 år, 3 - ja, 4 - nej; stjerneregn, 5 - ja, 6 - nej; det er tiden, 7 - nej; intet kunne..., 8 - ja, 9 - nej, 10 - 
nej, 11 - ja, 12 - nej; så fryser du, 13 - nej; ...finder det.
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Settu orðin í bláa hringnum á rétta staði í 
textanum. Opgave 16a - Indsætningsfakta

Indsæt ordene de rigtige steder:

Hvorfor brænder vi Sankt Hans-bål?

Det bål, som __________________ til Sankt Hans er ikke helt det samme som dét bål, heksene blev 

____________ på.

Midsommerilden har en lidt anden ___________ end henrettelsesbålet, der blev anvendt, når dømte troldfolk 

skulle af med______________. Sankt Hans bålet et blot en af flere _____________i bondesamfundet. 

Bålet eller ilden opfattedes som ondtafværgende, og  skulle helst ______________ med “vild” ild eller “nødild”, 

dvs. _____ , der var lavet helt fra grunden. I folketraditionen er der en generel ______________ af, at hekse 

er særligt _______________ på magiske helligaftener, fx ved at samle _____________til deres trolddomsak

tiviteter, eller ved at rejse til __________________________, enten ved Troms Kirke, eller Bloksbjerg i Harzen. 

Ilden skal ______________dem, og forhindre dem i at holde rast. Desuden var der jo også tale om en social skik, 

hvor man kunne ______________og feste.

I visse egne af Danmark brugte man også ____________ til pinse og Valborgaften, d. 30 april. Men efterhånden 

blev bålskikken kun knyttet til Sankt ___________ aften. En af grundene kunne være ____________________ 

i år 1700. Kalenderen rykkede 11 __________ frem. I det tidlige forår, kan de ca. 2 uger have betydet, at var 

for koldt til at _____________ude om aftenen til bål. Nogle steder brugte man ikke et egentligt _______, men 

antændte halmknipper, som blev svunget på lange _____________. En kombination af bål og blus kunne man 

også opleve.          Kilde: www.historie-online.dk

brændt historie tændes ild aktive ingredienser 
skræmme mødes blus Hans dage sidde bål stænger 
opfattelse livet brændes kalenderreformen blustradi-
tioner heksemøder

Dansk:

Heks

Kosteskaft

Bål

Islandsk: Dansk:

Bonde

Overtro

Ånder

Islandsk:
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Heldurðu að setningarnar séu réttar? 
Leggðu 10 til 100 stig undir þitt svar. 
Athugaðu svo hvort þú eða sá/sú við 
hliðina á þér fékk fleiri stig.

Opgave 17a - Quiz

Er følgende udsagn rigtige? Du skal sætte krydserne og satse mellem 10 og 100 point, inden du tjekker svarene 
som står under opgave 16a. 

        Ja Nej Jeg satser  Tabt  
Vundet
1. Synger han “Jeg druknede i ordene”   [  ]  [  ] _______ _______ _______

2. I Danmark er man teenager fra man er 15 år.  [  ]  [  ] _______ _______ _______

3. Synes han at han selv er underlig i sangen.  [  ]  [  ] _______ _______ _______

4. Danser han i meteor-regn?     [  ]  [  ] _______ _______ _______

5. Drømmer han i stereo?     [  ]  [  ] _______ _______ _______

6. Er det djævlen der tager dem i sangen?   [  ]  [  ] _______ _______ _______

7. Synger han “Alting kunne stoppe os”   [  ]  [  ] _______ _______ _______

8. Hest rimer på bedst, fest og test.    [  ]  [  ] _______ _______ _______

9. Hund rimer på lund, mund og sund.   [  ]  [  ] _______ _______ _______

10. Mange danskere er gode til at tale islandsk.  [  ]  [  ] _______ _______ _______

11 Hun er min niece, altså min søns kusine.   [  ]  [  ] _______ _______ _______

12 Det sner, så jeg tager tøjet af.    [  ]  [  ] _______ _______ _______

13 Jeg leder efter noget, hvornår mon jeg 
gemmer det?       [  ]  [  ] _______ _______ _______

     Totale point tabt og vundet    _______ _______

     I alt : ___________

Dansk:

Tiden

Stjerneregn

Ungdommen

Islandsk: Dansk:

Underlig

Ekko

Stereo

Islandsk:



48

Settu orðin í bláa hringnum á rétta staði í 
textanum. Opgave 17b - Quiz

Jeg __________ i ordene jeg sagde

nu - der’ ik’ et ___________ tilbage

små _______ (der holder dig nede)  

i en ________________ - uden liv

hvor er _________ der tar os

der __________ ungdommen fra os

_______________som dig og mig              

vil altid kunne finde vej ______________

Du var lige så _________ som mig

vi  ____________ i stjerneregn

den dag (vi ses__________) 

i et _________af en sang - synger jeg med 

hvor er tiden der ta´r os

der stjæler ungdommen fra os

drømmere som dig og mig              

vil altid kunne finde vej tilbage

lige så _________vi var to

med drømmene i _____________

kunne vi alle __________ odds

intet __________ stoppe os

hvor er tiden der ta´r os

der stjæler ungdommen fra os

drømmere som dig og mig              

vil altid kunne finde vej tilbage

eneste sind virkelighed stjæler tilbage 
druknede igen ekko længe stereo 
klare kunne druknede druknede tiden 
underlig drømmere

Lyt til sangen - og se om de kan fylde hullerne ud med ordene fra cirklen

Dansk:

Druknede

En drømmer

Sind

Islandsk: Dansk:

Klare

Stjæle

Tilbage

Islandsk:
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Skrifaðu öll þau orð sem þér dettur í hug, 
þegar þú sérð orðin í miðjunni. Opgave 18a - Hot!

Ting til biler

Hjulkapsler

Strandliv

Solcreme

Facebook

Ungdomsliv

Typisk islandsk

Uldtrøjer

Dansk:

Ruden dugger

Huden glinser

Deja Vú

Islandsk: Dansk:

Sved

Damper

Tæt

Islandsk:
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Navneform Nutid Datid Førnutid

at kunne kan kunne har kunnet

at skulle skal skulle har skullet

at ville vil ville har villet

at måtte må måtte har måttet

at turde tør turde har turdet

at burde bør burde har burdet

Mådeudsagnsord.
Mådesudsagnsord er et udsagnsord, der siger noget 
om det udsagnsord der står efter det som fx
 “kan” i “Peter kan sove”. Mådeusgnsord er ure-
gelmæssige på de fleste sprog.

Settu sagnorðin á réttan stað í réttri 
beygingu.  Opgave 18b - Mådeudsagnsord!

1. Nik og Jay ________ altid _____________ få gang i et dansegulv.

2. Pigerne i Nik og Jays sange _______ gerne være med på det hele.

3. Hvis jeg mødte Nik og Jay, er jeg sikker på at jeg ____________ spørge dem om deres autograf.

4. En smuk solnedgang _________ få Nik og Jay til at smile.

5. Nik og Jays mor siger at de _____________ være hjemme kl. 21.

6. Nik ______ ________________ indse at han ikke bliver verdensmester i breakdance.

7. Alle dem der vil blive gode til dans, de __________ få noget rigtig danseundervisning

8. Når Jay bliver stor, så ____________ han springe bungeejump.

9. _____ ______________ springe BASE-Jump er ret modigt.

10. Nik og Jay ______ __________________ høre på meget kritik - og megen ros.

11. Nik og Jay  _________ hjælpe lidt til derhjemme.

12. Bling-Bling er noget Nik og Jay gerne ________ have på deres bil.

13. Nik og Jay _________ gøre mange ting for mine forældre.
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Í hverju erindi áttu að finna 2 orð sem 
ríma. Bættu svo sjálf/ur við 2 orðum sem 
líka ríma við þessi orð. 

Opgave 19a - Vi rimer i stimer

Vers 1:

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________ 

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________ 

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________

Vers 2

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________ 

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________ 

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________ 

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________

Vers 3

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________ 

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________ 

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________ 

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________

Vers 4

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________

___________________ rimer på __________________ + _____________________ og ____________________

Dansk:

Samfund

Cowboytøj

Væmmeligt

Islandsk: Dansk:

Drilleri

Lejrskole

Larm og støj

Islandsk:
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Þið eigð að spila - hver veit mest og fær 
flest stig? Opgave 19b - Tre på stribe

sidde begynde gå stå tro hedde være

mødes få synes huske spørge blive vide

råbe give komme tage stikke tale holde

larme løbe svømme hoppe snakke kysse grine

skrive regne slå gøre klippe drikke glemme

bygge finde holde vinde spise køre betale

hente tegne ride tænke vågne sove drømme

Tre på stribe.

Spil i grupper af 3,4 eller 5 elever. I skal have en tern-
ing, en brik og blyanter i forskellige farver for hver 
spiller. Nu kan I starte spillet: Kast terningen og flyt din 
brik i den retning du vil. Det det gælder om er at få tre 
på stribe i enhver retning - og så mange gange som 
muligt. Når du lander på et udsagnsord, så skal du bøje 
det således:

1: At sidde   (navneform)
2: Jeg sidder  (nutid)
3: Jeg sad  (datid)
4: Jeg har siddet (førnutid)

I kan tjekke jeres svar ved at slå op i en ordbog. Hvis 
du svarer/bøjer rigtigt, så har du vundet feltet og kan 
farvelægge det med din farve. Uanset om du vinder 
feltet eller ej, så er det nu den næste spilers tur. Spil-
let slutter nðr I ikke længere kan fð tre pð stribe. God 
fornøjelse!
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