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Den aktivitet, som har holdt længst 

og som i år fejrer 25 år, er imidlertid 

Ghana-sangdagen. I 25 år har vi i 

samarbejde med Silkeborg Højskole 

en gang om året indbudt 

skoleklasser eller kor til at deltage i 

en sangdag på højskolen. Rundt i 

landet findes sikkert mange 

forskellige sangdage, men Ghana-

sangdagen er speciel på flere måder: 

  

For det første handler alle sange om 

det nordlige Ghana – dagligdagen – 

kulturen – det som er anderledes set 

med danske øjne. 

Dernæst er der uropførelser hvert år 

under ledelse af komponisten. Ideen 

er nemlig, at der hvert år skrives en 

ny sang til lejligheden.  

Og endelig er der altid ghanesiske 

gæster til arrangementet, som er i 

stand til at give de enkelte sange kød 

og blod. 

25 år med Ghana-sange. 

Ghana Venskabsgruppen i Silkeborg var fra den allerførste begyndelse for me-

re end 25 år siden klar over at folkelig opbakning var en forudsætning for et-

hvert ulandsprojekt og altså også for det projekt i det nordlige Ghana, som 

Ghana Venskabsgruppen i Silkeborg blev en væsentlig del af. Derfor arrange-

rede vi foredragsrækker, byggede lerhytter på torvet, uddelte smagsprøver på 

ghanesisk mad, producerede radioprogrammer, forestod lokalrejser til projekt-

området m.v. Men da Silkeborg er en uddannelsesby, og da mange af vore 

medlemmer havde tilknytning til undervisningssektoren, blev det hurtigt klart, 

at den største mulighed for oplysning netop lå her. Skoler i Silkeborg begyndte 

at producere simple redskaber til undervisning i skoler i Ghana. Det kunne f. 

eks. være tavler og kladdehæfter. Og der blev fremstillet aktivitetskasser til un-

dervisningsbrug i Danmark. Det gjorde det nemt for lærere at forestå et forløb 

om Ghana, for i kasserne fandt de både baggrundsmateriale, undervisningsvej-

ledning, madopskrifter og genstande fra Ghana. 
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150 – 200 børn fra forskellige skoler har således igennem 25 år mødt tidligt om 

morgenen en efterårsdag og brugt hele formiddagen på at øve sange. De første 

par år var der ikke så mange sange skrevet direkte til lejligheden, men hvert år 

kom én ny sang til. Efter ca. 10 år var der sange nok til en udgivelse, og Egtved 

udgav hæftet ”Colanødden” med sange om høvdinge, troperegn, markedsplad-

ser, majsmølle m.v. 

Så gik der endnu en række år før der var sange nok til næste udgivelse. ”Rødt 

støv og hvide øjne” blev udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening. Den in-

deholdt bl.a. sange om elendige veje med faldefærdige busser, om skoler der 

mangler alt og om lokalradioens muligheder. 

 

Det hæfte, du nu sidder med, er et jubilæumshæfte med de sange, der ikke tidli-

gere har været udgivet. Det er sange om at skaffe rent drikkevand, om plagsom-

me geder og om forståelse af hvad fattigdom er.  

 

Børnene øver som sagt hele formiddagen og om aftenen inviteres til koncert 

med sang, musik, billeder og ghanesisk gæsteoptræden. På den måde bliver op-

lysningseffekten dobbelt. Børnene får ud over fornøjelse ved at synge, også 

kendskab til en anden kultur, og det bringer de videre til de voksne tilhørere.  

Derfor er det vort håb, at dette hæfte vil kunne bruges i formidling af ghanesisk 

kultur mange andre steder end denne specielle sangdag.  

 

God fornøjelse 

Leif Rasmussen      
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Foran hyttens lave dør 

står en kvinde iført spraglet tøj, 

begge hænder fedtet ind i sheasmør. 

Fra hyttens indre lyder køkkenstøj: 

"Amaraba, amaraba!" - er velkomstord, 

der lyder overalt i Dagbons røde jord. 

 

Tankstationens unge folk 

deler fufu med den samme ske. 

Smil'ne lyser - her behøves ingen tolk: 

"Spis med - du inviteres kan du se. 

"Amaraba, amaraba!" - er velkomstord, 

der lyder overalt i Dagbons røde jord. 

 

Markedspladsens ældre mænd 

skær' tobakken med en gammel kniv 

Flokken sidder samlet bøjet over lænd, 

men bag tobakkens slør får øjne liv: 

"Amaraba, amaraba!" - er velkomstord, 

der lyder overalt i Dagbons røde jord. 

 

Dagbons gæstfrihed er stor, 

trodser fattigdommens trange kår, 

store smil forstærker gæstfrihedens ord, 

måske det sprog som alle helt forstår: 

"Amaraba, amaraba!" - er velkomstord, 

der lyder overalt i Dagbons røde jord. 
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Dilemmahistorier er almindelige i Ghana.  

De ender ofte i et spørgsmål, hvor der ikke findes et 

indlysende svar. Det er der heller ikke i denne sang, 

men for at forstå problemstillingen, bør man 

vide, at man i det nordlige Ghana regnes for fattig, hvis 

man ikke er med i en sammenhæng, fx familien. 



 

 

Den ene løber rundt og leger 

med næsten ingenting. 

Legetøjet over gruset fejer: 

Bambusstok med hjul af aflagt gummiring. 

En lomme med penge til alt, 

en hylde, der bugner af sager. 

En anden kun laser og pjalt, 

en hytte, der mangler et lager. 

 

Når røgen søjler op i luften, 

så er det som et tegn: 

Der er fællesskab i madens duften - 

Han er ventet, vender hjem og stoppper leg'n. 

En lomme med penge til alt... 

 

Den anden bruger lommepenge 

og køber ind i flæng. 

Hvis han mangler venner kan han ringe, 

eller SMS'se før han går i seng. 

En lomme med penge til alt... 

 

Måske vil de så returnere 

og sige: det er slut. 

Batteriet duer ikke mere - 

Skidt i morgen købes nok en dippe-dut. 

En lomme med penge til alt... 

 

I det dilemma du er sat i 

er intet rigtigt svar: 

hvem af disse to kan kaldes fattig 

ham med penge, eller den som ingen har? 

En lomme med penge til alt, 

en hylde, der bugner af sager. 

En anden kun laser og pjalt, 

en hytte, der mangler et lager. 
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Det vælter rundt med får og geder. 

Det bræger overalt fra kid og lam, 

og alle springer rundt og leder 

efter mælk samt stedets drikkedam. 

”I dag skal alle geder bindes 

for marker står i flor. 

Og ve´ den løse ged som findes. 

Den ender spidstegt før du tror!” 

 

De nipper lidt til plasticposer 

og æder arket med tabellen 10. 

Og svært at finde andre gloser 

end et rigtigt gede-svineri. 

” I dag skal alle geder… 

 

De vælter alle affaldsspande 

og finder vej ind til mit soverum. 

På gulvet starter de at vande, 

mens de æder mit barbe-rskum. 

” I dag skal alle geder… 

 

Om natten flokkes de og sover 

på vejene, hvor alt kan gå i ged. 

Måske bli´r mer´ end én kørt over, 

når de sådan ligger i geled. 

” I dag skal alle geder… 

 

Man håber snart at dagen kommer, 

hvor får og gede-rod må høre op. 

Det sker når høvdingen som dommer 

trommer sammen mod al gedehop. 

”I dag skal alle geder bindes 

for marker står i flor. 

Og ve´ den løse ged som findes. 

Den ender spidstegt før du tror!” 
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Langt væk fra alle biler 

har Iddi sin mobil. 

Den ringer næsten dagligt, 

han ta´r den med et smil. 

Duddelidi-diddelidu 

og hej med dig. 

Hvor er du nu? 

Hvor er du nu? 

 

Det er hans ven fra Danmark, 

der spørger hvor han er, 

og Iddi kan kun svare: 

”I tropesolens skær 

Duddelidi-diddelidu... 

 

Langt ude på savanen, 

hvor tørken danner støv, 

og væverfugle basker 

i mangotræets løv.” 

Duddelidi-diddelidu... 

 

Og svaret er det samme 

som dagen før - og før. 

Hvad andet skal han svare, 

når Casper altid spø'r. 

Duddelidi-diddelidu... 

 

Han bor jo der på stedet, 

og leger samme sted. 

Er glad for sine venner 

og dem han lever med. 

Duddelidi-diddelidu... 

 

Giv svar på det dilemma: 

om hvem af disse to, 

der kommer ud af stedet 

og slider sine sko. 

Duddelidi-diddelidu... 
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I morges faldt den første regn 

og bønderne stod op med glæde. 

I denne varme tropeegn 

er jorden klar og damper allerede. 

Ind på række, og i marken gå, gå, gå. 

Brug en snor, en pind, en tå, 

og så så, så, så. 

 

De vejrer op mod vejr og vind 

for såtid kendes lidt på lugten. 

De stemmer deres farmersind, 

for der er krudt og vækst i tropefugten. 

Ind på række... 

 

Så kaldes hver og én af hus, 

selv alle pigerne kan bruges 

De samles i euforisk rus 

for kornet skal nu sås, og dernæst luges. 

Ind på række... 

 

Det er vel nærmest skreven lov, 

at alle tager del i marken. 

Man gør det ikke kun for sjov 

og ikke kun på grund af patriarken. 

Ind på række... 

 

Men gør det af nødvendighed, 

som fællesskabets ”såmaskine”. 

Så selv igennem ansigtssved 

kan børn og voksne sammen hakke, grine. 

Ind på række... 

 

 

15 



 

 

På Dagbani hedder vand: KOM 

- udtales som det danske kom. 

Tilegnet CLIP - den gruppe som arbejder på at 

skaffe rent drikkevand til landsbyerne. 
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Kvinder og børn går i pludrende rækker 

bort fra lavningens uklare vand. 

Mer' end tusinde skridt fra hjemmet 

bær' de på ho'det, så meget de kan. 

Gid dagen må komme 

Kom vand, Kom, Kom 

hvor krukkerne aldrig bli'r tomme 

Kom vand, Kom, Kom vand. 

 

Spandene fyldte og toppet med kviste. 

Ranke rygge skal sikre transport. 

Ingen kostbare dråber spildes. 

Men det er dagligdag, slet ingen sport. 

Gid dagen må komme... 

 

Sådan får vandet en vanskelig rejse 

før det hældes i lerkrukkens skjul. 

Rækker kun til en halvfyldt krukke 

Farven på vandet er grumset og gul. 

Gid dagen må komme... 

 

Dog er det dette, som bydes til gæster. 

Trods den farve - det bedste man har. 

Kort derefter erfares med gysen: 

vandet er væk fra hvert eneste kar. 

Gid dagen må komme 

Kom vand, Kom, Kom 

hvor krukkerne aldrig bli'r tomme 

Kom vand, Kom, Kom vand. 
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