Skålsange til festligt samvær
01 Mel: Tornerose
Tornerose var et flaskebarn, flaskebarn, flaskebarn
Tornerose var et flaskebarn, flaskebarn
Hun skreg af tørst som vi nu gør
vi nu gør, vi nu gør
Hun skreg af tørst som vi nu gør
vi nu gør.

02 Mel: Sejle op ad åen
Sejle op ad åen, skænk for damen igen
fyld nu også dit eget mål,
drik for damerne en skål,
de søde skattepiger ej vi undvære vil,
skal vi i aften sige, skål hver pigelil!

03 Mel: Det var på Frederiksberg
Det var på Frederiksberg, vi fik et glas
vi tager os en mer, blir godt tilpas
Den gode gamle vin vi nyde vil,
drik ud min brave ven, vi tar en til

04 Mel: Jeg elsker den gamle
Jeg elsker den gamle den vaklende rønne
min kone med hvem jeg i byen kan gå
vi ta'r os en bajer hver, mig og min "skønne"
en hel rigtig aften vi her nok skal få.

05 Mel: Den er fin med kompasset
Den er fin med kompasset
højt hæver vi glasset,
i aften vi alle her more os vil.
Lidt sjov og ballade - vi muntre og glade
vil tralle og fløjte, det er ligetil.
Tra la la...

06 Mel: Smil til hinanden
Smil til hinanden, smilet gør dig glad.
Smil til hinanden lær det udenad.
Prøv selv hvordan en hverdag blir fest,
når vi sir smil til hinanden i øst og i vest.
Skål med hinanden, øllet gør dig glad.
Skål med hinanden, nyd det indenad.
Prøv selv hvordan en skål skaber fest!
Så sir vi skal med hinanden, gør hverdag til fest.
Synk med hinanden, synket gør dig glad.
Klink med hinanden, klang af øl på rad.
Pilsner til hverdag, pilsner til fest
Vi tar en øl med hinanden, for her er der fest.

07 Mel: Limfjordens vande
Tænk hvis Limfjordens vande gyldent vin var
ja så ville jeg da gerne vær' en ål
bare ligge der på bunden
og få gylden vin i munden
bare lige der på bunden og si' skål.

08 Mel: Den glade enke
Kære venner halsen brænder øl øl øl
hvilken væske kan mig læske øl øl øl
er min sang nu ikke ren og klar som sølv
bør jeg drikke spandevis af dejlig øl.

09 Mel: Oh Tannenbaum
Et bryggeri, et bryggeri,
det er et hus med øller i.
og er der ingen øller i,
så er det ej et bryggeri
Et bryggeri et bryggeri,
det er et hus med øller i.

10 Mel: Vi skåler med..
Vi skåler med vore venner, og dem som vi kender
og dem som vi ikke kender dem skåler vi med.

11 Mel: Oh Tannenbaum
Først hæver vi, så sænker vi
og hilser på hinanden
Først hilser vi den ene vej,
så hilser vi den anden vej
så hæver vi så sænker vi
og skåler med hinanden.

12 Mel: Tarata bumm
Ja de skal fanme ha - et dundrende hurra
så de kan mærke at - det kom fra hjertet af.

13 Mel: Jeg har været på valsen
Jeg har været på valsen, men nu er det slut
med at bruge hver øre på damer og sprut
så er det slut med at ture åh åh åh
med at ture min ven
nu tar jeg aldrig mere på valsen igen

14 Mel: Så soller vi så..
Så solder vi, så joller vi
den hele lange nat.
Så stjernerne de rasler ned
og englene får spat.
Så solder vi, så joller vi
den hele lange nat.
Og de der ej vil solde med,
må ryge og rejse fra dette glade sted.

15 Mel: Kommer der ikke snart..
Kommer der ikke snart en Tuborg til mig,
Tuborg til mig Tuborg til mig
Kommer der ikke snart en Tuborg til mig,
Rød eller grøn til mig.
Tju Hej

16 Mel: Der sad to katte..
Nu sir de sørme skål igen
kritte vitte vit bum bum
Nu sir de sørme skål igen
kritte vitte vit bum bum

17 Mel: Oven over alting
For oven over alting, stråler moders sol.

18 Mel: Menuet fra Elverhøj
For de skal ha en himmelseng
og det skal vær med spejl i
så kan de ligge og se sig selv
for de er noget så dejlig.
Og det skal vær et kæmpespejl
så de kan se det hele
for det er jo så trist og surt
at se sig selv i dele.

19 Mel: Kammeratens røde næse
Skål og tillykke
her er fanme fest og her er hygge
skål og tillykke
her er sandelig fest og her er hygge

20 Mel: Ach du lieber Augustin.
Åh den onde rend'e mig
vor hankat er død i nat
Åh den onde rend'e mig
vor hankat er død
Skindet det solgt' vi
og resten beholdt vi
Åh den onde rend'e mig
vor hankat er død

21 Mel: Tjener vi vil ha'
Tjener vi vil ha' mere øl
Tjener vi vil ha' mere øl
Tjener kom med en Tuborg
kom med en Tuborg, en Tuborg til mig.

22 Mel: I en kælder sort som..
Det har ingen kvaler
værten han betaler
Når regningen er skreven
så er han på r....

23 Mel: En svensk konstabel fra Sverige
Så lægger vi nakken tilbage
og bunden i glasset vi ser
så mindes vi ungdommens dage
så aldrig vi mere dem ser
så mindes vi ungdommens dage
så aldrig vi mere dem ser

24 Mel: Så tar' vi os en ..
Så tar vi os en lille en
min mund siger ja, men hvad sir mine ben
det ene sir sik, det andet sir sak
og jeg siger mange tak.

25 Mel: Julia Julia hop-sa-sa
gud ske lov, gud ske lov
hul i halsen har vi dog
gud ske lov, gud ske lov
hul i halsen har vi dog

26 Mel: Pinocchio sangen
Der' ingen bånd der binder mig
og ingen drikker øl som jeg
før var jeg en afholdsmand
og drak kun sodavand - Hej
Når jeg i byen går, mange mange øl jeg får
vi er et alkohold, VORES ØL skal være kold
Der' ingen bånd der binder mig
og ingen drikker øl som jeg
før var jeg en afholdsmand
og drak kun sodavand - Skål

27 Mel: Sur sur sur ..
Haps haps haps
skal vi ha' en snaps
når den kommer ind til midten
kilder den på duppeditten
haps haps haps
skal vi ha' en snaps Skål

28 Mel: Over the mountain
I like the snaps and the snaps likes me
Drilling as only a snaps can be
please go to hell vi juice and tea
snaps is the drink for me
Over the mountains, over the seas
thousands of snapses are waiting for me
I want to drink the real drink
Ålborg aquavit

29 Mel: Helan går
Helan gå, hej kom faldera hurra hurra
Helan gå, hej kom faldera hurra hurra
og den som ingen Helan går
han heller ingen Halan får
Helan gå

30 Mel: Imellem Esbjerg og Fanø
ja vi kan sagtens ta' en bette jen til,
en bette jen til, en bette jen til
Ja vi kan sagtens ta' en bette jen til
en bette jen ka vi sagtens ta'
Endnu da.

31 Mel: Lille føl
Gang på gang, er en sang
lavet både trist og lang
denne her er noget særligt
Den er nærmest u-undværlig
den har nemlig kun et mål
fat om glasset og si' skål.

32 Mel: Seksdagesvalsen
Her er der stemning og fest
godt det er her man er gæst
alt hvad man vil kan man få
intet er gemt under slå
sving så pokalen igen
nu skal vi til det igen
gid længe det varer
humøret det klares
og så er vi på den igen.

33 Mel: Ølhundens sang
Så er det ølhunden der glammer
så er der bajernes time min ven
så er det derfra det stammer
se nu logrer den sandelig med halen.

34 Mel: Hvem skal nu betale ?
Hvem skal nu betale,
hvem har råd til mer
Hvem har mange penge penge
jeg har ikke fler

35 Mel: I skovens dybe stille ro
I skovens dybe stille ro,
der vandrer jeg med min jersey-ko
vi går og tørster dagen lang
skulle vi ikke skåle engang.

36 Mel: Traditionel
Og så tømmer vi pokalerne igen.
hiv op og lad gå.

37 Mel: Uden øl
Uden øl og lang fra hjemmet,
langt fra hjemmet uden øl
uden øl og langt fra hjemmet
langt fra hjemmet uden øl.

38 Mel: Da hønsehuset brændte
Da hønsehuset brændte ville hanen ikke ud
den baskede med vingerne for den var hønefuld
det er vi ikke endnu, det er vi ikke endnu
så tag dit glas og drik det ud
hvis ikke vi sku ku',
ja hvem sku så ku ku
vi plejer ellers nok at ku.
Vi kommer alle mand fra både by og land
og vi vil ikke nøjes med vand.

39 Mel: Hammer hammer fedt
Det' hammer hammerfedt - nu skåler vi om lidt.
Maden den er go', me'r end nok til to.
Skålen kan os samle - unge også gamle.
Hæv dit glas - og lad os sige skål.
eller 2 sidste linie:
Det har ingen kvaler - Johnny han betaler
ta' dit glas og lad os sige skål!

40 Mel: Da hønsehuset brændte
Da hønsehuset brændte ville hanen ikke ud,
den baskede med vingerne for den var hønefuld
Det er vi ik' endnu, det er vi ik' endnu
så tag dit glas og drik det ud
hvis ikke vi sku' ku', hvem sku så ku' ku'
så tag dit glas og drik det nu !
Da hønefar så hønemor da faldt han helt omkuld
han baskede med vingerne og råbte - "jeg er fuld"
det er vi osse snart, det er vi osse snart
så tag dit glas og drik med fart
hvis ikke vi sku' ku', hvem sku så ku' ku'
så tag dit glas og drik det nu !
Da hønemor så hønefar der gjorde hun ham kur
men ak for ham den store "star", han var jo blevet fuld
det er vi ik' endnu, det er vi ik' endnu
så tag dit glas og hæld det ud
men hvem ka' nænne det, nej hvem ka' nænne det ?
så tag dit glas og drik det ud.

41 Mel: Spurven sidder stum...
Lille snaps du er så klar - du gør mig så fornøjet,
brænder som en lille fugl, der svæver i mit øje.
Put put - put mig ned - ned at dulme sorgen,
ned og lave maden om til tømmermænd i morgen

42 Mel: Der bor en bager
Vi gamle børster - vi går og tørster
i sommervarmen - vi bøjer armen.
Nu ingen snakken - tilbage med nakken
og lad os smage på gibbernakken!

43 Mel: Anders og Britta (omkvæd)
Tra la la - tra la li og lej
og tra la la - tra la li og lej
Hele verden skal vide - kære.
Vi skåle vil med dig!

44 Mel: Camptown race (Du-Da)
:/: Ska vi ingen bajer ha uha uha
ska vi ingen bajer ha, uha uha uha :/:
:/: Hvad har vi dog gjort, sikke noget lort
ska vi ingen bajer ha uha uha uha :/:

45 Mel: Den vaklende rønne
1.
Man sidder ved bordet og spiser og drikker
og fylder sin vom så man næppe kan gå
det hjælper dog lidt når man sidelæns vrikker
byd naboen armen syng med og la' gå.
Vi vrikker, vi vrikker, vi vrikker, vi vrikker,
Vi vrikker, vi vrikker, vi vrikker, og vrik
Vi vrikker, vi vrikker, vi vrikker, vi vrikker,
Vi vrikker, vi vrikker, og så si'r vi stop.
2.
Det var ikke godt man sku' høre det knage
igennem hvert led ta' din sidemand med
i hånden og bøj dig så frem og tilbage
og syng så og bøj så så godt som du kan.
Nu frem og tilbage, og frem og tilbage
og frem og tilbage, og frem og tilbage
og frem og tilbage, og frem og tilbage
og frem og tilbage, og så sir' vi stop.
3.
Se det gik jo bedre, så nu må vi prøve
på om vi måske muligvis nu ka' stå
vi rejser os, sætter os, det ska' vi øve
os på 16 gange, kom så op at stå.
Nu op og nu ned, og nu op og nu ned
og nu op og nu ned, og nu op og nu ned
nu op og nu ned, og nu op og nu ned
nu op og nu ned, og så sir' vi stop.
4.
Det hjalp dog kun lidt på vort mellemgulvs trykken
så derfor vi tager i knæ bøj og stræk
gå om bag ved stolen, ta' godt fat i ryggen
i ryggen på stolen, og bøj og så stræk.

Vi bøjer, vi strækker, vi bøjer vi strækker
Vi bøjer, vi strækker, vi bøjer og stræk
Vi bøjer, vi strækker, vi bøjer vi strækker
Vi bøjer, vi strækker, og så sir' vi stop.
5.
Imedens vi puster, ska' halsen jo ha' sig
en lille nem omgang, se op og se ned
drej hovedet til højre, og venstre og lad mig
nu se at i alle får halsen på gled.
Se op og se ned, og se op og se ned
Se op og se ned, og se op og se ned
Se op og se ned, og se op og se ned
Se op og se ned, og sir' vi stop.
6.
Men nu må vi hellere slutte vor vise
at ikke den går hen og bli'r alt for lang
vi mangler endnu at få noget at spise
se derfor at få "kværnen" sat i gang.
Vi tygger, vi tygger. Vi tygger, vi tygger
Vi tygger, vi tygger. Vi tygger, og tyg
Vi tygger, vi tygger. Vi tygger, vi tygger
Vi tygger, vi tygger. og så sir' vi stop.

46 Mel: Jeg er ikke som de andre
Hun er sød og hun er herlig
og det bedste som vi har.
Hun er for os noget ganske særligt
hun er nemlig en god cigar.
Han syn's selv han er så herlig,
tror han er en Fandens karl.
En ting gør ham dog til no'd særligt:
Han er nemlig så fuld af pral!

47 Mel: Marken er mejet
Nede i baren på øverste hylde
står en dejlig flaske øl, men jeg har ikke råd.
Og der i baren man må ikke skylde,
så nu står vi altså her og drikker ikke no'd.
Drøbelen er tør
og mit nedløbsrør
har dog aldrig raslet nogensinde sådan før.
Drøbelen er tør
og mit nedløbsrør
har dog aldrig raslet nogensinde sådan før.

48 Mel: Hammer hammer fedt
Det er hammer hammer fedt
vi drikker alt for lidt
halsen den er tør
det har den været før
lad os få en bajer
ligesom vi plejer
lad os få en kasse eller to
Det er hammer hammer fedt
vi skåler li' om lidt
vinen den er go'
der er mer' end nok til to
smil til hele bordet
syng nu med i koret
ha' en herlig aften
vi sir' skål.
Det er hammer hammer fedt
nu bli'r her lidt for hedt
lad os glasset hæve
så vi ka' blive skæve
en skål vil vi nu råbe
og så må vi håbe
at vi får en tår igen om lidt.
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