
                                         

                                    En maritim sang. 

 

Mel: Pigerne i Småland. 

 

Når vi ta`r ud på vandretur langs bæk og sø og kyst,  

vi føler vores sømandshjerte banke i vort bryst. 

Vi har jo traditionerne, som vi kan bygge på: 

”Mod søen stunded vores sjæl tilforn” på bølgen blå. 

Og vi er dem fra DVL, der traver fædrelandet rundt,  

det gi´r godt humør og glæde, og så er det rigtig sundt.  

Alle hjælper med at holde traditionerne i hævd,  

for ellers var det hele sikkert bare gået skævt. 

 

Vi møder vores skipper på et forud aftalt sted 

og hilser på besætningen, som vi gør rejsen med. 

Så la`r vi vore trosser gå og stævner glade ud,  

mens skipper ringer ”klar” og derefter ”ahead full”. 

Og vi er dem fra DVL, der traver fædrelandet rundt, 

det gi´r godt humør og glæde, og så er det rigtig sundt. 

Alle hjælper med at holde traditionerne i hævd, 

for ellers var det hele sikkert bare gået skævt. 

 

 



 

 

 

Når klokken den er tolv, så er der skafning alle mand, 

vor skipper finder messen, som i dag har vue til vand. 

At klage over kosten, det nytter ikke spor, 

for kokken er os selv, eller er det mon vor mor? 

Og vi er dem fra DVL, der traver fædrelandet rundt, 

det gi´r godt humør og glæde, og så er det rigtig sundt. 

Alle hjælper med at holde traditionerne i hævd, 

for ellers var det hele sikkert bare gået skævt. 

 

Og når vi så har vandret maritimt den hele dag, 

vi føler alle træthed, men dog også et behag, 

som vi kan leve på - det næste stykke tid,  

til ”skipperne” har fundet langs med vandet nok en bid. 

Og vi er dem fra DVL, der traver fædrelandet rundt, 

det gi´r godt humør og glæde, og så er det rigtig sundt. 

Alle hjælper med at holde traditionerne i hævd,  

for ellers var det hele sikkert bare gået skævt. 

 

Strange Jørgensen  -  med tak til Johannes V. Jensen. 


