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Vi lukker Sønderjylland op 
© Tekst: Leif Maibom - Musik: Peter Fievé 

 

 

 På cykel gennem Sønderjyllands landskab 

 med kursen sat mod sejre og Paris. 

 Et spændt og tændt og farvestrål´nde mandskab, 

 der snor sig gennem vores paradis. 

 Det´ her, det sker. 

 Det´ nu, vi ser, 

 et felt i fart - som ved et trylleslag. 

 På Live TV 

 kan alle se, 

 vi nu er verdens centrum for en dag. 

 

   Vi lukker Sønderjylland op for millioner. 

  Vi sender Live - og hele verden kigger på. 

  Og pluds´lig er vi jo forenede nationer,  

  der lig´ et øjeblik la´r verden gå i stå. 

  Nog´n ser på os - der ser det live - mens cykelhjul´ne drejer rundt, 

  - og verden er forbundet i et enkelt splitsekund. 

 

 Vi følger den sære karavane, 

 der gæster os en dejlig sommerdag. 

 Hvad ser de selv? - En enkelt nordisk svane, 

 der hilser feltet med et vingeslag? 

 Hvis bar´ de så 

 den Kongeå 

 der skilte Danmark i så mange år. 

 Hvem ved - måske 

 så vil de se, 

 at Dybbøl Mølle stadigvæk består.  

 

  Vi lukker Sønderjylland op og præsenterer 

  historiens vingesus og Sønderjyllands pragt. 

  Hvis ikke feltet ser det, så måske en seer 

  vil tænke: - Her vil jeg engang ha´ nærkontakt.  

  Det håber vi, det tror vi på - mens cykelhjul´ne drejer rundt, 

  - og verden er forbundet i et enkelt splitsekund. 
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 Men splitsekundet ender 

 når hele feltet vender, 

 og sætter kurs mod næste mål et sted. 

 Men vi ku´ mærke suget, 

 vi var en del af nuet, 

 og vi vil altid huske, vi var med. 

 Den skønne julidag, hvor vi stod øverst på den tavle, 

 hvor Sønderborg - en enkelt dag - var hele verdens navle. 

  

   

  Vi lukker Sønderjylland op - et skattekammer, 

  hvor man kan møde vor´s historie med et ‘Mojn’. 

  Hvor krig og fred - og frygt og håb - har givet skrammer, 

  der satte spor, der ikke heles på et døgn. 

  Vi lukker Sønderjylland op og takker Touren, 

  der viste alt det bedste fra den smukke egn. 

  Et kagebord, så festligt pyntet med glasuren, 

  så sønderjysk med helt specielle kendetegn. 

  Så kom hertil, og se det live, mens Møllens vinger drejer rundt,  

  - så vi igen forbindes -  i et evigt splitsekund. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


