
Tante Ingeborgs familievise 
(skrevet til det første slektsstevne på Hjelseth 4. august 1990) 
 
Melodi: Jeg vil synge om en helt... 
 
1 
Nå vi samlet er til fest, 
liten, stor er hedersgjest. 
Aslaug, Anders, minnes dem, 
som på Hjelseth fikk sitt hjem. 
 
2 
Jenter tre og gutter to, 
bryggerhus var sommerbo. 
Ku og kalv og gris og hest, 
ut på beite, det var best. 
 
3 
Aslaug, hun traff først sitt valg. 
det ble Jens og Drangedal, 
Ingebjørg fra Bø hun kom, 
her var nok å stelle om. 
 
 
4 
Oppi Åsvang, Olav, sant, 
sin Marie Solveig fant. 
Anne tidlig fikk sin grav, 
tante Ingeborg vi har. 
 
5 
Åra gikk og bestemor, 
ofte satt i ”dukkestol”. 
Bestefar Anders, bare se, 
hatt og stokk må være med. 
 
6 
Barnebama, hva med dem, 
gutter sju og jenter fem. 
Kom bli med vi tar en tur, 
ingen får ta middagslur. 
 
7 
Først til Kroken vil vi dra. 
Åse, Edwin legger tak. 
Men om båten skal på land, 
Edwin straks må til med kran. 
 

8 
Siw hun selger olje, mat, 
”Bilen skal betales snart”. 
Bente baker store horn, 
vil du smake, bare kom. 
 
9 
Jan og Jørn og Ole med, 
hytta fikk etasjer tre. 
Men den veggen var ei tett, 
katten fikk igjennom smett. 
 
 
10 
Sørlandsvei med is og sne, 
Wilfred ordner opp med det.. 
Else Henny stiller opp, 
Krok'revyen det er topp. 
 
11 
Eilev hopper langt på ski, 
fotball har han og på ”si”. 
Morten skyter gang på gang, 
premi’hyllen den blir lang. 
 
12 
Trappa opp, vi tar en tur. 
ser Cathrines lekre "bur". 
Morfar, mormor like ved, 
og til Torgeir kan vi se. 
 
13 
Sverre, Anne-Lise, fem, 
har et lunt og deilig hjem. 
Sverre liker fisk å ta, 
og på elg'jakt er det bra. 
 
14 
Anne-Lise passer på, 
masse post som kommer nå. 
Neslandsposten den skal frem, 
til hvert enkelt Kroken-hjem. 
 



15 
Lena, Bjørgunn, Rohnny med, 
store, kjekke alle tre. 
Og på skolen går det bra, 
mye hjelp kan mamma ha. 
 
16 
Amhild ofte sove må, 
da må Ole gå på tå. 
Men på banen går det fort, 
få en premie, det er stort. 
 
17 
Ut. til Langøy båten går, 
der den hvite hytte står. 
Katten til Elisabeth, 
også den må være med. 
 
18 
Egen brygge, snakker om, 
ei for båter er den tom. 
Øivind se han bygger trapp, 
bestefar skal komme opp. 
 
19 
Nord på Heimdal kan du tro 
Jorunn, Arvid fant sitt bo. 
Mange huser, tunet er, 
lekeplass for en og hver. 
 
20 
Marte, Erlend, flere til, 
Jorunn ordner med et smil. 
Trønderjente, trøndergutt, 
jo det blir de vel til slutt. 
 
21 
Hvordan skal trafikken gå, 
flere biler vil vi få. 
Data, om og om igjen. 
Arvid ordne vil med den . 
 
22 
Sidsel kom fra Søndeled, 
hun og Leidulf fant sitt sted. 
Her i Øvre Nustad vei, 
lille Line, hei på deg! 
 

23 
Jørn en liten datamann, 
gå på hendene han kan. 
June synger høyt i kor, 
turn er bra, det sier mor. 
 
24 
Bestefar og bestemor, 
ofte kommer liten stor. 
Kompe, lefse, is og godt, 
alle har på Korten fått. 
 
25 
Vilgunn og Lars Erik med 
fant på Skorkeberg et sted. 
Silje hun er hele ti, 
drog til Haugastøl på ski. 
 
26 
Se Andreas fire år, 
barneparken ferdig står. 
Kristian Fredrik er blitt stor, 
han må passe hjem og mor. 
 
27 .. 
Ole Anders, Veslemøy, 
bor i Fartein Valens vei. 
Nicolai er fotballgutt, 
og Christopher kom til slutt. 
 
28 
Campingvogna, fritidshjem, 
sove, leke, maten frem.. 
Alle fire drog avsted, 
Nordkapp, midnattssol å se. 
 
29 
Vigdis, Ove koser seg, 
nummer to i Hubro-vei. 
Vigdis strikker, en to tre, 
ferdig genser skal du se. 
 
30 
Boller kommer fram i fart, 
Morfar, mormor, kommer snart. 
Veien kort t.il Linderud, 
”Heia Ove, kommer du?” 
 



31 
Alle barnebarna seks 
her på Linderud er kjekt. 
Og til Helgen det er stas. 
slik en herlig fotballplass. 
 
32 
Her er plass til liten stor, 
rundt det store kjøkkenbord. 
Grille pølse, lomper her, 
og hos Simon er det bær. 
 
33 
Heia Øivind, er du med, 
vi vil Årvollia se. 
Er Jan Petter kommet hjem? 
Helga, Stian hva med dem? 
 
34 
Gutter ofte ringer på, 
"Er han Øivind hjemme nå?" 
Fotballspill i Årvoll lag, 
regne det er ingen sak. 
 
35 
Barnehage må vi ha, 
Stian trives riktig bra. 
Stundom turen går mot vest, 
da hos farmor blir det fest. 
 
36 
Hele fem etasjer opp, 
Knut og Aslaug bor på topp. 
Aker det er riktig bra, 
sykehus det må vi ha. 
 
37 
"Tom Andre, nei pass deg nå!" 
”Ingen gutt på bordet stå". 
Bestefar i Kristiansand: 
For en spretten ”klatremann". 
 
38 
Anders han drog langt mot vest, 
fant sin Jane, det bie fest. 
Anja, Ingrid alt blir stor. 
spreke jenter begge to. 
 

39 
Farmor og han bestefar, 
stundom feri'gjester har. 
Opp og ned hver dag som går,  
dit det nye kårhus står. 
 
40 
Agurk, rødbet og potet, 
gyllent korn, ja bare se. 
Grisene nok hyler snart, 
også høner må ha mat. 
 
41 
Alle barnebarna fem, 
Halvor, Ingebjørg venter dem. 
Øivind snekrer jevnt og trutt, 
hytta ferdig blir til slutt. 
 
42 
Halvor, Anders nesten bor, 
i den potetkjeller stor. 
Pannekaker, grøt og mos, 
og tilslutt en liten kos. 
 
43 
Ja nå er vi her igjen, 
i det kjære Hjelseth hjem.. 
Munken, Odden, alle fjell. 
Nordsjø speiler seg ved kveld. 
 
 
Nå en vise har vi fått, 
takk for turen, ha det godt! 
 
 
Hilsen fra Tante Ingeborg, august 1990.  
 


