
 
Lyse Nætter er skrevet af Alberte 
tilbage i 1991, og Aske Bentzon 
skrev melodien til sangen i 1987. 
Sangens stærke fortælling og 
melodiske melodi har sunget sig 
ind i manges hjerter og er 
rangeret på DR P2s Top 10 over 
danske fællessange. 

 
 
 
 

 
Lyse nætter 

Kunstner: Alberte 
Tekst & musik: Alberte Winding  

& Aske Bentzon 
Sats: Rune Ytting Helldén 

Vokaltrack: Simone Tandberg 
Musiktrack: Nicolai Wulff 

 
Vers 1  (Alle) Nu kommer fuglene igen 

og lyset vælter pluds'lig ind 
Det kommer gennem alle sprækker 
Lyse nætter er tilbag' 

   
Vers 2 (S/B, A2) Rørte sig blev gemt 

Da - du - var - rejst var det så nemt 
(A1) Alt hvad der rørte sig blev gemt 
Da du var rejst var det så nemt 

  (Alle) Men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, 
At pynte sig for dig 

   
Bro 1 (S/B) Du er tilbag' 

Du er hos mig 
 
(A1) --- Du er hos mig 

 
(A2) Du du du - er hos mig 

    
Kvæd 1 (S/B) Du er tilbag' 

Med varme dag' 
Du er hos mig 

(A1) Uh uh uh uh 
--- Du du du 
--- Du er hos mig 

(A2) Uh uh uh uh 
Du du du - varme 
Du du du - er hos mig 

    
Vers 3  (Alle) Nu kommer lydene igen 

og verden vælter pluds'lig ind 
Med parasoller og sandaler 
Bølger maler alt i sand 

   
Vers 4 (S/B, A2) Huset fuld af vind 

Frugter fløjet ind 
(A1) Jeg havde huset fuld af vind 
Og nye frugter fløjet ind 

  (Alle) Men hjertet ved godt hvad det ønsker sig, 
At pynte sig for dig 

Bro 2 (S/B) Du er tilbag' 
Du er hos mig 

 
(A1) --- Du er hos mig 

 
(A2) Du du du - er hos mig 

    
Kvæd 2 (S/B) Du er tilbag' 

Med varme dag' 
Du er hos mig 

(A1) Uh uh uh uh 
--- Du du du 
--- Du er hos mig 

(A2) Uh uh uh uh 
Du du du - varme 
Du du du - er hos mig 

    
Kvæd 3 [som Kvæd 1]   
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