
Ellinors vise 

Tekst : Klaus Hagerup 
Melodi : Sverre Kjeldsberg 

Ka e det som æ drømme om. 
At æ en dag ska våkne opp og vite 
at arbeidet æ leve med 
e mykkje, mykkje meir enn det å slite. 

Æ drømme om å være fri 
i lag med alle folkan som æ like. 
Æ drømme om ei anna tid 
da ingen folk e fattige og rike. 

Æ drømme om at alle dæm 
som trække garnan langt der utpå sjyen 
skal få ei bedre tid i lag med dæm 
som jobbe skift på en fabrikk i byen. 

Og dæm som har en liten gård, 
nån kyr og ei gjeld dæm ikkje klare. 
Æ drømme at dæm får en vår 
dæm bruke te nå` meir enn det å spare. 

Æ drømme at vi får en vår 
da undertrøkkinga på jorda stanse. 
Ei ny tid kommer sjøl om fjellan står, 
og det bli like fint å jobbe som å danse. 

 

 

 



Virvelstevet 
Aslak Borgersrud / Elling Borgersrud / Kristin E. Jensen / Rolf Martin Snustad / Tom Reksjø 

 

Som en kaffekværn gjør du jobben din, 
Hæve lønna di og jobbe overtid. 
Du sæll kroppen, å sæll hauvvet te ett kompani 
Som profittere på dæ I di arbeidstid. 
Du e ei melkeku, men det ska vi snu. 
Det ska vi gjør æ og du. 

 
Som en virvelvind skal vi blåse inn 
I hver krik og krok og blåse ut hver snok. 
Da skal handa som vi knytta gjøre jobben sin. 
Da skal stempla som vi bygde drive vår maskin. 
For det er vi som går og det er du som står. 
Og vil du være med, så kom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internasjonalen 
Tekst: Olav Kringen 

Melodi: Pierre Degeyter 

 

Opp, alle jordens bundne trelle! 
Opp I, som sulten knuget har! 

Nå drønner det av rettens velde, 

til siste kamp det gjøres klar. 

Alt det gamle vi med jorden jevner: 

Opp slaver, nå til frihet frem! 

Vi intet var, men alt vi evner, 

til rydning for vårt samfunnshjem 

 

I høyden vi ei frelse venter 

hos guder eller fyrsters flokk. 

Nei, selv i samling vi den henter: 

i fellesskap vi vinner nok. 

Alt det stjålne tilbake vi krever, 

og for vår ånd et frihets vern! 

Vår egen hammer selv vi hever, 

og slår, mens vi har varme jern. 

 

http://snl.no/Olav_Kringen
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Degeyter&action=edit&redlink=1

