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Ka e det som æ drømme om 

at æ en dag ska våkne opp å vite, 

at arbeidet æ leve med, 

e mykje mykje 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 trekke 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 dem 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 å jorda stanse. 

Ei ny tid kommer sjøl om fjellan står, 

og det bli like fint å jobbe som å danse. 
 
 



  

Virvelstevet 
 

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 (norsk bokmål) 

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 

Så samles vi på valen, 
seiren, vet vi, at vi får! 
Og Internasjonalen 
skal få sin folkevår! 

Arbeider, bonde, våre hære 
de største er, som stevner frem! 
Vår arvedel skal jorden være, 
vi sammen bygge vil vårt hjem. 
Som av rovdyr vårt blod er blitt suget, 
men endelig slår vi dem ned.- 
Og mørket, som så tungt oss knuget, 
gir plass for solens lys og fred 

Så samles vi på valen, 
seiren, vet vi, at vi får! 
Og Internasjonalen 
skal få sin folkevår! 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



EI NY TID ER I EMNING 
 

Kom hitover folkens, og lytt til min sang 
Og innrøm at plassen de gir oss er trang 
Deres løfter er store, vår ventetid lang, 
Nå er vår tålmodighet slutt. 
Kom reis dine krav, kom kjemp resolutt! 
For ei ny tid er i emning 
  
Kom stortingsmenn, statsråder, hør våre krav, 
Og svar os, hvor ble alle lovnader av? 
Et løfte i dag blir i morgen et krav 
Hvis det ikke blir resultat. 
For vi vil at handling skal avløse prat! 
Og ei ny tid er i emning 
  
Kom banksjefer, redere, hør våre ord. 
Kjenn redselen når dere hører vårt kor. 
Hva enn dere gjør hjelper ikke det spr. 
Så tell deres aksjebrev for siste gang! 
For ei ny tid er i emning! 
  
Kom bonde, arbeider, elev og student, 
Og la oss lære av det som har hendt 
Det nye gror fram der det gamle ble brent. 
Til kamp for de krav vi har reist! 
Kom, gå til aksjon, opprørsfanen er reist! 
For ei ny tid er i emning! 
 


