
Bent Frank – Konfirmationssang 
 
Dette dokument indeholder en sang fra Bent Frank’s konfirmation. Da teksten er vanskelig 
at læse, er der en afskrift nedenunder originalen. Det har dog ikke været muligt at 
rekonstruere hele teksten. 
 
Der mangler både dato og forfatter på sangen, men det fremgår af teksten at det må være 
faren Niels Peder Jensen Frank der har skrevet den. 
 
Henrik Frank juni 2004 
 
 
 
 



 



 



 
 
Bent Frank’s Konfirmation 
 
Melodi Høje Nord 
 
 
Tænk engang, Tiden gaar, 
Og de kære børn bli’r store 
vi i aften vil os more, 
Bent som Festens Midtpunkt staar. 
Han i Dag blev konfirmeret 
Og den Pagt bekræftet har 
Som blev sluttet 
Da man ham til Daaben bar. 
 
 
Du saa tidligt var snild 
Til at pjaske ret i Vandet 
fra din Balje du blandt andet 
sølede vort Køkken til. 
Naar du paa saa havde Tøjet, 
Tog du fat paa ”Mikkel Hest”, 
med den altid 
havde du saa megen Fest. 
 
Hurtigt du paa din Fod 
Kom til mange Ting i Stuen, 
Paa vor Radio med Skruen 
Havde du et vældigt Mod. 
Du til Blomstersøjlen stødte, 
Saa den smukke Blomst faldt ned, 
Mor bedrøvet blev, 
Da denne Spøg fandt Sted. 
 
Vi Køkkenet har 
Til vort vand to gode Spande, 
det med eget vand du blande, 
da du stod med Enden bar. 
Vi den grundigt maatte rense, 
At du ej det  
Gøre, men skal la’ dem staa. 
 
En gang syg nok du blev, 
Mæslinger det havde drengen 
Resten er ulæseligt………………………. 
 
 



Dog ej Preben fik Ret 
Rigtigt nok der kom en Pige, 
Bent sig glæde uden Lige, 
(ulæseligt) fulgtes de net, 
altid havde de hinnanden, 
naar de gik, i haanden fat, 
af sit Slik 
han gerne gav hende en Klat. 
 
Bent engang borte var, 
og vi blev vel nok lidt bange, 
undersøgte Loft og Gange, 
hvor mon Drengen skjult sig har ? 
Erna fandt ham dog omsider 
Med en stor og tyk Cigar 
Ovre i vort 
Brændehus, han tændt den har. 
 
Gymnastik og Haandbold, 
Med det har du ta’et en Tør’n 
stod med Benene mod Døren 
og sled Haaret af din Knold. 
Naar der saa var fest i Huset, 
Fluks du på Hænderne gik, 
og af nogle 
du derfor en Skilling fik. 
 
Paa vort Loft tit du er, 
Snitter, maaler, høvler, saver, 
du en Svæveflyver laver, 
snart en ny Model vi ser. 
Du for Flyvning sværmer meget, 
Og for Hjul og Mekanik, 
derfor du en 
Læreplads i dette fik. 
 
Bent for Læsning er glad, 
Og han sluger mange Bøger, 
derved han sin viden øger, 
ofte og naar han faar Mad. 
Gid den lyst du maa bevare 
stadigvæk i Tiden frem, 
gid dit Hjerte 
maa for Bøger staa paa klem. 
 
 
 
 



Nu du prøve paa 
selv i Verden frem at vinde, 
vil jeg gerne her dig minde 
om den rette vej at gaa. 
Gør din Pligt og gør dit Bedste 
I din Gerning, Kald og Stand; 
gid at megen  
lykke nu dig følge kan. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


