
Sexchikane 

 
Denne sang er © 1992 Jørgen Sørensen. Den må IKKE fremføres uden min skriftlige 

godkendelse.  

Mail address is at http://www.jososoft.dk/teater/numre.htm 

 
Mel.: Opad eller nedad  

   

Vers 1  

   

Det er ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

eller udad eller indad eller hva'.  

   

Jeg er ganske rundt på gullet    (gulvet)    

Selvtillid'n er gennemhullet     

Jeg blev chikaneret af en tøs på to og tyve år.  

   

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

men først fik jeg et chok og så en prop.  

   

Hvad gør det at man bli'r mobbet  

det gør alle folk på jobbet  

men med sexchikane, der si'r jeg nu stop.  

   

Med det gode har jeg prøvet  

jeg har spænet, jeg har løvet    (løbet)  

og jobbet det er slemt med alt det pjat.  

   

Jeg har ganske mistet modet  

hun har fået mig ned med ho'det  

sid'n sidste år, nu'r jeg svimmel, og jeg synes bare at  

   

Nu'r det ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

men hun bliver ved og siger ikke stop  

   

Jeg vil ikke chikaneres  

det ka' ikke accepteres  

Jeg har sagt: Nu må det altså holde op  

   

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

for hun kikker stadig sultent på min krop.  

   

Vers 2  

   

Det er ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

http://www.jososoft.dk/teater/numre.htm


eller udad eller indad eller hva'.  

   

Jeg vil ha' de gamle dage  

de sku' komme fluks tilbage  

der hvor kvindens rolle var at vær en pæn og bly viol  

   

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

men i dag er det no'et værre roderi.  

   

Hvad gjord' det at man var frejdig  

båd' med Lise og med Heidi  

for jeg tror de vil slet ikke være fri.  

   

Med et klap, der har jeg prøvet  

pjank og sjov at få opstøvet  

og jobbet det var rart med alt det pjat.  

   

Nu'r jeg ganske mistet modet  

hun har fået mig ned med ho'det  

sid'n sidste år, nu'r jeg svimmel, og jeg synes bare at  

   

Nu'r det ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

og min hverdag, den har ændret sig totalt.  

   

Jeg bli'r jaget, jeg bli'r lokket  

Pi'erne kalder mig for: "Pjokket"  

de har magten og det er aldeles galt.  

   

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

de vil ha' mig helt og ikke bare halvt.  

   

Vers 3  

   

Det er ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

eller udad eller indad eller hva'.  

   

Alle piger sig nu hævner  

Ingen fred de nu mig levner  

Jeg bli'r jagtet rundt og rundt omkring, de'r altid efter mig  

   

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

men i dag er jeg ble't en slags sexobjekt.  

   

Mine lår dem vil de kæle  

i min arm, der vil de dvæle  

det'r chikane og jeg syn's osse det er frækt.  

   

Fra mit arbejd' må jeg pjække  

jeg vil ik' vær' kæledægge  



mit humør det mig har totalt forladt  

   

Jeg har ganske mistet modet  

de har fået mig ned med ho'det  

sid'n sidste år, nu'r jeg svimmel, og jeg synes bare at  

   

Nu'r det ikke til at se  

hva' der er opad eller nedad  

når jeg gemmer mig i mørket i en skunk.  

   

Jeg vil ikke ta's på bagen  

jeg syn's ikke det er sagen  

at jeg her og der ska' ha' de mange dunk.  

   

Det er ikke til at se det  

hvis man ikke lige ve' det  

for i kloster går jeg nu og bliver munk.  

 


