
 

 

Skraldesangen 
Tekst og musik: Michael Back  
 
     C              G        F       G 
1.Frida og Frede viser vej  
F                            G 
hjælper da gerne dig og mig  
              C            G      F          G 
Med at samle skrald - det da klart 
F                          G 
sorterer du - så er du smart. 
 
    C         G               F        G 
2.Frede sir – ”Hey hør min ven  
F                           G  
Ved du godt hvor skraldet skal hen” 
C                   G         F          G 
Skraldet skal i den rette spand 
F                                G 
Og det skal vi gøre alle mand. 
 
Bro: 
       F                             C/E           
Og når du først har fået det lært 
G 
er det ikke særligt svært. 
 
Omk: 
   C               F        G      Am 
At sortere …         ja      ja  
F                                     G  
Skrald og skidt – der er dit og mit 
             C              F     G      Am 
Vi skal sortere …         ja      ja  
F                           G  
Skrald og skidt – der er dit og mit: 
 
F                             C/E       
Skrald kan bruges igen og igen 
G                                       
Det skal du vide min søde ven  
             C         F          G      Am 
 
Vi skal sortere -         Ja     ja.  
F                                    G        C 
skrald og skidt – der er dit og mit.  
 
 

 
 
 
 
3.Skrald er godt det kan du tro 
genbruger du – så er du god  
Skrald kan bli` til no´t nyt og flot  
Som vi kan genbruge det da godt.  
 
4.Genbrug det - er ren magi  
Frida sir ”Wou - det kan jeg li”  
alle kan ”trylle” hvis man vil  
Og bare man ved hvad der skal til  
 
Bro: 
Og når du først har fået det lært 
er det ikke særligt svært. 
 
Omk: 
At sorterer… ja ja  
Skrald og skidt – der er dit og mit 
Vi skal sortere… ja ja  
Skrald og skidt – der er dit og mit 
Skrald kan bruges igen og igen 
Det skal du vide min søde ven  
Vi skal sortere – ja ja.  
Skrald og skidt – der er dit og mit.  
 
C-stykke: 
            F               C/E.  
Hvis alle gir` en hjælpende hånd 
       G   
Så blir` vores by så fin og grøn 
           F                     C/E 
vi passer på vores skønne jord 
           G                                  
Det er her vi leger – det her vi bor 
           G                          
Det er lettere end du tror… 
 
Omk x 2 
/: At sortere… ja ja  
Skrald og skidt – der er dit og mit:/ 
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1. 
Frida og Frede viser vej  
hjælper da gerne dig og mig  
Med at samle skrald - det da klart 
sorterer du - så er du smart. 
 
2. 
Frede sir – ”Hey hør min ven  
Ved du godt hvor skraldet skal hen” 
Skraldet skal i den rette spand 
Og det skal vi gøre alle mand. 
 
Bro:        
Og når du først har fået det lært 
er det ikke særligt svært. 
 
Omk: 
At sortere - ja ja  
Skrald og skidt – der er dit og mit 
Vi skal sorterer - ja ja  
Skrald og skidt – der er dit og mit: 
Skrald kan bruges igen og igen 
Det skal du vide min søde ven  
Vi skal sortere – ja ja.  
skrald og skidt – der er dit og mit. 
 
3. 
Skrald er godt det kan du tro 
genbruger du – så er du god  
Skrald kan bli` til no´t nyt og flot  
Som vi kan genbruge det da godt.  
 
4. 
Genbrug det - er ren magi  
Frida sir ”Wou - det kan jeg li”  
alle kan ”trylle” hvis man vil  

Og bare man ved hvad der skal til  
 
 
 
 
Bro: 
Og når du først har fået det lært 
er det ikke særligt svært. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omk: 
At sortere… ja ja  
Skrald og skidt – der er dit og mit 
Vi skal sortere… ja ja  
Skrald og skidt – der er dit og mit 
Skrald kan bruges igen og igen 
Det skal du vide min søde ven  
Vi skal sortere – ja ja.  
Skrald og skidt – der er dit og mit.  
 
C-stykke: 
Hvis alle gir` en hjælpende hånd 
Så blir` vores by så fin og grøn 
vi passer på vores skønne jord 
Det er her vi leger – det her vi bor 
Det er lettere end du tror… 
 
Omk: 



 

 

/: At sortere… ja ja  
Skrald og skidt – der er dit og mit:/ 
 


