
 
 
 

Morgenrødens aftensang 

af Klaus Lindholm 

til Vinterbaderforeningen Morgenrødens arrangement ”Suppe, sang og samvær” 15. januar 2020 

 

 
Mel: Sådan var det ikke i halvfemserne 
 
  
1. 
Den hvide dame galer, som hvide damer gør, 
når hanen er så spændt og mør, at man det budskab strøer, 
at Maren Loss hun lever, trods flere hundred’ år. 
Så pas nu på, for ellers hun dig også flår,  
ligesom ham Christen Linde, før han døde, 
og Maren Loss fik så sin morgenrøde 
her med sin ride - foged, hvor det kom på mode 
at feste vildt hos slottets nye overhoved. 
De kunne gå på vandet. Såd’n kan vi  
kun gøre, når det ikke er isfri. 
For husk Maren Loss 
fested’ som en toss’. 
Så nu vil vi da feste oss’. 
  
 
2. 
For spøgelser de sniger sig stadig rundt om os. 
Så trygheden er svær, hvis vi vil hold’ os fra at slås 
med teglværkets kaniner og mødre uden form,  
der isner kroppen mer’ end fjordens is i storm. 
Men her ved slottet vil vi genoplive 
en tradition for at drikk’ alle stive. 
Vi ruster os - til vintrens vilde rusk i kroppen,  
da brandmænd ikke er som varmekilde toppen. 
Man må jo drikk’, når man er saunabruger. 
For ellers kan det ske, en udtørring truer. 
For husk Maren Loss 
fested’ som en toss’. 
Så nu vil vi da feste oss’. 
  

3. 
Og når du nu har festet et lille stykke tid,  
så vil du nok se rådyr, der er ikke helt så blide. 
Gespenster, der ved midnat går ud og skræmmer løs,  
så ingen kan sig føle tryg, når frygten fødes. 
Men lad os derfor bare genoplive 
en tradition for at drikk’ alle stive. 
Vi varmer op – og føler os som nye menn’sker, 
der svæver over isen, som var vi gespenster. 
Man må jo drikk’, når man er saunabruger. 
For ellers kan det ske, en udtørring truer. 
For husk Maren Loss 
fested’ som en toss’. 
Så nu vi fester her hos os. 
  
 
4.  
Da Maren Loss hun leved’, var kaff’ en sjældenhed. 
Men her i aften gi’r vi los og bæller kaffe ned. 
Så må vi dog blot håbe, den ikke slår for hårdt. 
For udenfor er vinternatten kold og sort. 
Så lad os derfor bare genoplive 
en tradition for at drikk’ alle stive. 
For når vi sid – der her med vore kaffekopper, 
Så skal vi ikke frygte polske hjælpetropper. 
Så lad os derfor bare genoplive 
en tradition for at drikk’ alle stive. 
For husk Maren Loss 
fested’ som en toss’. 
Så nu vi fester her hos os. 

  
  


