
  
 
 
 
 
 
1   (Birte -- spørgende) 
Åh, hvem banker på min dør ?  
Åh, hvem banker på min dør ?  
Åh, hvem banker på min dør ?  
spurgte fødselaren.  
 
 
(Gæsterne) 
En mægtig flok er dukket op 
sang gæsterne der var kommet. 
Mon ikke vi er mange nok ? 
sang gæsterne der var kommet. 
Vi er mødt op i al vor stads 
til Birtes fødselsdagskalas 
for pjat og pjank og skæg og fjas 
.... sang gæsterne der var kommet. 
 
 
 
 
2   (Birte --- forventningsfuldt) 
Jeg vil lukke op for jer !!  
Jeg vil lukke op for jer!!  
Jeg vil lukke op for jer !!  
svarede fødselaren.  
 
 
(Gæsterne)  
Du er nu ikke født i går 
sang gæsterne der var kommet. 
For i år du bli’r syv-ti år 
sang gæsterne der var kommet. 
Men føler du den dag blir' tung 
og selv du bli'r en rynket pung 
så tænk på: Du var smuk som ung 
... sang gæsterne der var kommet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3   (Birte --- MEGET HØJT) 
Har i husket gaverne?  
Har i husket gaverne?  
Har i husket gaverne?  
... spurgte fødselaren 
 
 
(Gæsterne)  
Bevar os vel for såd'n et grynt 
sang gæsterne der var kommet. 
Det lød sgu mere højt end kønt 
sang gæsterne der var kommet. 
Vi har skam gaver hver især 
og no'n er flere kroner værd, 
fordi vi syn's du er så kær  
... sang gæsterne der var kommet. 
 
 
 
 
4   (Birte --- bekymret) 
Har I spist derhjemmefra ?? 
Har I spist derhjemmefra ?? 
Har I spist derhjemmefra ?? 
... spurgte fødselaren 
 
 
(Gæsterne) 
Nej - vi har fastet ugen lang 
sang gæsterne der var kommet. 
og har en mægtig spisetrang 
sang gæsterne der var kommet. 
Men vores tørst er også slem 
(det var den siden klokken fem) 
så find du blot lidt væsker frem 
... sang gæsterne der var kommet. 
 
 

Sang fra den bekymrede fødselar 
Melodi: Sømanden Will den fromme 



 
 
5   (Birte --- lavmælt) 
Kan I nøj's med et glas vand ?? 
Kan i nøj's med et glas vand ?? 
Kan i nøj's med et glas vand ?? 
... spurgte fødselaren 
 
 
(Gæsterne) 
Gud ved om du er rigtig klog 
sang gæsterne der var kommet 
Vort blod du bringer helt i kog 
sang gæsterne der var kommet. 
Her kommer vi fra fjern og nær 
og tro ej, gamle farisær 
at det er for at vaske tæ'r 
... sang gæsterne der var kommet. 
 
 
 
 
6   (Birte --- tvivlrådig) 
Men hvornår går i så hjem?  
Men hvornår går i så hjem?  
Men hvornår går i så hjem?  
.. sukked' fødselaren.  
 
 
(Gæsterne) 
Vi har det rart og regner med 
sang gæsterne der var kommet. 
at meget sent vi ta'r afsted 
sang gæsterne der var kommet. 
Og sku' det ske, at kro’n bli'r skrot 
så be'r vi dig, betænk dog blot 
med enden god, bli'r alting godt 
.. sang gæsterne der var kommet 
 
 

 
 
7   (Birte --- jublende) 
Vil I gi' mig et hurra ?? 
Vil I gi' mig et hurra ?? 
Vil I gi' mig et hurra ?? 
.. spurgte fødselaren 
 
(Gæsterne) 
Det kan du nemlig tro vi vil 
sang gæsterne der var kommet 
Og tiden er just kommet til 
sang gæsterne der var kommet 
at denne sang skal sluttes af 
og efter den så skal du ha' 
et kæmpemæssigt højt HURRA  
--- sang gæsterne der var kommet. 
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