
Mel.; Oppe på bjerget 

1. Her i vor by ved fjordens bred 

ejer vi jordens bedste sted 

alt, hvad vort hjerte ønske kan 

ligger ved Limfjordens strand. 

Ja, det er vort det dejlige sted 

drager vi ud da tager vi med 

mindet om Harre Vig så blå 

hjemad vor tanke gå. 

 

2. Her har vi eng med blomsterflor, 

fugle, som tæt i krattet bor, 

synger, hver dag i morgengry 

over vor lille by. 

Ja, det er vort det dejlige sted 

 

3. Sommerens pensel her har lagt 

ødsel en broget farvepragt 

marker omkring os frodigt står 

gyldnes, når høst vi når. 

Ja, det er vort det dejlige sted 

 

4. Vinter med sne og frosten klar 

skoven er dyster, marken bar, 

da er der ro og stilhed her 

i nattens stjerneskær. 

Ja, det er vort det dejlige sted 

 

5. Friskhed vi får fra fjord mod vest, 

ja, den er skøn i sol og blæst, 

ungerne der sig tumle kan 

i Vigens lune vand. 

Ja, det er vort det dejlige sted 

 

6. Her går vor hverdag dag for dag, 

her mødes vi i festligt lag. 

Disse værdier – store, små 

ønsker vi må bestå. 

Ja, det er vort det dejlige sted 

drager vi ud da tager vi med 

mindet om Harre Vig så blå 

hjemad vor tanke gå.  

 

 

                                                 
 

 
                                            
 
 
 
 
 
 

                                         
 
1 

Blæsten går frisk over Limfjordens vande,  

rusker dem op til vågen flugt,  

jager dem mellem de favnende strande,  

fylder med toner hver en bugt.  

Og sømanden synger bag sit rat  

på krydstogt fra Nordsø til Kattegat.  
 

2  

Dagen står høj over Limfjordens vande,  

bredning og sund og krinklet vig!  

Sallingland, Thyland og andre lande  

hilser hverandre med mågeskrig.  

Og bonden går på sin agerjord  

med blikket forynget af luft og fjord.  
 

3  

Lyset slår blink over Limfjordens vande,  

tindrer og ler i et stridigt spil.  

Bølgerne kaster med flammende brande  

vikingedrømmenes hvide ild.  

Og ungdommen føler fjordens magt,  

en udvé fjernt over verden strakt.  
 

4  

Længsel er saltet i Limfjordens vande.  

Her fik jeg fartens glød på kind,  

her blev med kølige stænk mod min pande  

viet til uro mit sejlersind.  

Ja, Limfjord, jeg elsker dit blå humør  

i kuling fra Hals og til Harboør.  
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