
"Søren Banjomus" 
Otto Brandenburg (1969) 

Originalversion: 
120 bpm 

 
 

Intro [Instrumental] 
 
 

Omk. 1 Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Kom og syng og dans med os, det syn’s vi, at I sku’. 
Vi glæder os til juleaften, så bli’r træet tændt, 
og vi får fine julegaver, ih! hvor er vi spændt. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Bar’ det altså snart var nu. 
 

Vers 1 På loftet sidder nissen. Ham I ved der er så sød. 
Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. 
Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn, 
og drømmer om de gaver han skal gi’ til byens børn. 
Og Lurifax, hans kat, der ellers altid er så fræk, 
den drømmer sødt om røget sild med flødeovertræk. 
Så pusler det og pludselig fra musehullet klang 
en munter lille af banjo-sang. 
 

Omk. 2 Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Kom og syng og dans med os, det syn’s vi, at I sku’. 
Vi glæder os til juleaften, så bli’r træet tændt, 
og vi får fine julegaver, ih! hvor er vi spændt. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Bar’ det altså snart var nu. 
 

Vers 2 "Kom med!" sa’ Søren Banjomus, "De sover begge to. 
Nu skal vi lave skæg." "Juhuu!" sa’ musene og lo. 
Og frem fra musehullet myldrer store mus og små. 
Ja, selv den allermindste ting, der knap nok kunne gå. 
Om Lurifax og Nissefar de dansede en vals, 
og lille Tim bandt nissens skæg om missekattens hals. 
Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, 
sang alle med på denne melodi: 
 

Omk. 3 Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Kom og syng og dans med os, det syn’s vi, at I sku’. 
Vi glæder os til juleaften, så bli’r træet tændt, 
og vi får fine julegaver, ih! hvor er vi spændt. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Bar’ det altså snart var nu. - Kan ikke vente... 
Bar’ det altså snart var nu. - Kan ikke vente... 
Bar’ det altså snart var nu. 
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Søren Banjomus blev skrevet af Otto Brandenburg i 1969. Det er en dansk oversættelse af den amerikanske sang ”Skidamarink”, der 

oprindeligt var det afsluttende nummer i Broadway-musicalen ”The Echo”. 
Senere blev sangen også en kendt børnemelodi i USA, og det danske ”Skillema-dinke-dinke-du” er en direkte oversættelse af det 

amerikanske ”Skidamarink a dinky doo”. Danmark er dog det eneste land, hvor sangen er en julesang. 
  



"Søren Banjomus" 
Otto Brandenburg (1969) 

Med capo i 3. bånd: (simplificeret) 
120 bpm 

 
 

Intro [Instrumental] 
 
 

Omk. 1 Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Kom og syng og dans med os, det syn’s vi, at I sku’. 
Vi glæder os til juleaften, så bli’r træet tændt, 
og vi får fine julegaver, ih! hvor er vi spændt. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Bar’ det altså snart var nu. 
 

Vers 1 På loftet sidder nissen. Ham I ved der er så sød. 
Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. 
Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn, 
og drømmer om de gaver han skal gi’ til byens børn. 
Og Lurifax, hans kat, der ellers altid er så fræk, 
den drømmer sødt om røget sild med flødeovertræk. 
Så pusler det og pludselig fra musehullet klang 
en munter lille af banjo-sang. 
 

Omk. 2 Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Kom og syng og dans med os, det syn’s vi, at I sku’. 
Vi glæder os til juleaften, så bli’r træet tændt, 
og vi får fine julegaver, ih! hvor er vi spændt. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Bar’ det altså snart var nu. 
 

Vers 2 "Kom med!" sa’ Søren Banjomus, "De sover begge to. 
Nu skal vi lave skæg." "Juhuu!" sa’ musene og lo. 
Og frem fra musehullet myldrer store mus og små. 
Ja, selv den allermindste ting, der knap nok kunne gå. 
Om Lurifax og Nissefar de dansede en vals, 
og lille Tim bandt nissens skæg om missekattens hals. 
Og mens de slæbte bort med ost og julelækkeri, 
sang alle med på denne melodi: 
 

Omk. 3 Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Kom og syng og dans med os, det syn’s vi, at I sku’. 
Vi glæder os til juleaften, så bli’r træet tændt, 
og vi får fine julegaver, ih! hvor er vi spændt. 
Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du! 
Bar’ det altså snart var nu. - Kan ikke vente... 
Bar’ det altså snart var nu. - Kan ikke vente... 
Bar’ det altså snart var nu. 
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G 
 

Søren Banjomus blev skrevet af Otto Brandenburg i 1969. Det er en dansk oversættelse af den amerikanske sang ”Skidamarink”, der 
oprindeligt var det afsluttende nummer i Broadway-musicalen ”The Echo”. 

Senere blev sangen også en kendt børnemelodi i USA, og det danske ”Skillema-dinke-dinke-du” er en direkte oversættelse af det 
amerikanske ”Skidamarink a dinky doo”. Danmark er dog det eneste land, hvor sangen er en julesang. 


