
35 Skilteskov

G-C-D-G
  G                       C       D                     G
1.Hobro det er en skilteskov - ja, det er ikke kun for sjov
G                         C       D                     G    D
Det skal der gøres noget ve - så kommunens folk de ka' få fred 

2.Det sker man ofte hører her - Hobro et hul i jorden er

Nu har byen levet op til det - et graveri som kun bli'r ved 

3.Der graves både her og der - her er næsten ikke til at vær'

Dagligt spærres gader af - hvad sker der mon den næste dag

  G                       C      D                       G
4.Hobro det er en skilteskov - ja, det er ikke kun for sjov
G                         c      D                     G    D
Det skal der gøres noget ve - så kommunens folk de ka' få fred D

5.At trafikken den går helt i stå - det sker jo ofte i Hobro

så sidder folk og kigger på - den skilteskov som fjernes må

6.Solo

7.Hobro det er en skilteskov - ja, det er ikke kun for sjov
G                         c       D                     G    D
Det skal der gøres noget ve - så kommunens folk de ka' få fred 

8.Måske der var et par andre ting - kommunens folk ku' sætte i 
sving
lidt sløj trafik gennem by må - vi vente med en løsning på

9.Det er utroligt hvad man finder på - her i vor dejlige by Hobro

Hvad skal der til for at vi får ro - her i vor dejlige by Hobro

10.Hobro det er en skilteskov - ja, det er ikke kun for sjov
G                         c     D                     G    D
Det skal der gøres noget ve - så kommunens folk de ka' få fred

11.Hobro det er en skilteskov - ja, det er ikke kun for sjov
G                         c       D                     G    D
Det skal der gøres noget ve - så kommunens folk de ka' få fred 

Slut: G-C-D-G


