Gamle venner, halsen brenner
Ølvise med fin moral
Melodi; Enkevalsen i Den glade enke af Franz Lehár

Hansens enke nektet skjenke
ØL - ØL - ØL.
Hansen mukket ei, men sukket
ØL - ØL - ØL.
Nu er Hansen borte, ble spist opp av møll.
Husk moralen: skjenk gemalen
ØL - ØL - ØL.
Gamle venner, halsen brenner
ØL - ØL - ØL.
Hvilken veske kan oss leske?
ØL - ØL - ØL.
Er vår sang enn ikke, ren og klar som sølv,
la oss drikke, la oss drikke,
ØL - ØL - ØL.
La oss feste med det beste
ØL - ØL - ØL.
Se det skummer, kjeller'n rommer
ØL - ØL - ØL.
Stuten har sin kvige, hoppen har sitt føll.
Norges sønner de har tønner
ØL - ØL - ØL.

Minnet
Mel: Memories

Minne, jag har tappat mitt minne.
Är jag svensk eller finne?
Kommer inte ihåg.
Inne, är jag ut' eller inne?
Jag har luckor i minne',
sån' där små alkohol.
Men besinn' er,
man tätar med det brännvin man får,
fastän minne' och helan går.
Minne? Muisti hävis, mutt' minne?
Juhlista selvisimme
- muistikatkoja on.
Minne, lähtisin vaikka minne,
kunhan selvittäisimme
mitä tapahtunut on.
Mutta tiedän
mä keinon mikä auttaapi tuo:
Ota ryyppy, ja muistis juo!

Á Sprengisandi
Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn
Rennur sól á bak við Arnarfell
Hér á reiki' er margur óhreinn andinn
Úr því fer að skyggja á jökulsvell
:, : Drottinn leiði drösulinn minn
Drjúgur verður síðasti áfanginn
Þei þei, þei þei. Þaut í holti tófa
Þurran vill hún blóði væta góm
Eða líka einhver var að hóa
Undarlega digrum karlaróm
:, : Útilegumenn í Ódáðahraun
Eru kannski' að smala fé á laun
Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn
Rökkrið er að síga' á Herðubreið
Álfadrotting er að beisla gandinn
Ekki' er gott að verða' á hennar leið
:, : Vænsta klárinn vildi' ég gefa til
Að vera kominn ofan í Kiðagil. // x2

Vem kan segla
Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin Utan att fälla tårar?
Jag kan segla förutan vind,
Jag kan ro utan åror.
Men ej skiljas från vännen min Utan att fälla tårar.

Vi fyller på
Melodi "Så länge skutan kan gå"

Så länge kvällen e' mild
så länge ingen blir vild
så länge spegeln på väggen ger halvskaplig bild
så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla så fyller vi på!
SKÅL!

Der var en skikkelig bondemand
Der var en skikkelig bondemand,
han skulle ud efter øl.
Der var en skikkelig bondemand,
han skulle ud efter øl.
Han skulle ud efter øl,
han skulle ud efter øl, efter øl,
efter hopsasa, tralalala,
han skulle ud efter øl.
Til konen kom der en ung student,
mens manden var ud' efter øl.
Til konen kom der en ung student,
mens manden var ud' efter øl.
Mens manden var ud' efter øl,
mens manden var ud' efter øl, efter øl,
efter hopsasa, tralalala,
mens manden var ud' efter øl.
Han klapped' hende på rosenkind
og kyssed' hende på mund.
Han klapped' hende på rosenkind
og kyssed' hende på mund.
Mens manden var ud' efter øl,
mens manden var ud' efter øl, efter øl,
efter hopsasa, tralalala,
mens manden var ud' efter øl.

Men manden stod bag ved døren og så,
hvordan det hele gik til.
Men manden stod bag ved døren og så,
hvordan det hele gik til.
For de trod' han var ud' efter øl,
for de trod' han var ud' efter øl, efter øl,
efter hopsasa, tralalala,
for de trod' han var ud' efter øl.
Så skød han studenten og kællingen med,
og så gik han ud efter øl.
Så skød han studenten og kællingen med,
og så gik han ud efter øl.
Og så gik han ud efter øl,
og så gik han ud efter øl, efter øl,
efter hopsasa, tralalala,
og så gik han ud efter øl.
Moralen er: Tag din kone med,
hver gang du skal ud efter øl.
Moralen er: Tag din kone med,
hver gang du skal ud efter øl.
Hver gang du skal ud efter øl,
hver gang du skal ud efter øl, efter øl,
efter hopsasa, tralalala,
hver gang du skal ud efter øl.

Kjerringa med staven
Kjerring med staven høgt oppi Hakkadalen !
Åtte potter rømme, fire merker smør,
såleis kinna Kari Ola hadde før.
Kjerring med staven høgt oppi Hakkadalen.
Jente, høyr på meg du, vil du gifte deg, du.
Vil du vera kjerring, skal eg vera mann.
Vil du koke faffi, skal eg bera vann.
Jente, høyr på meg du.
Kjerringa med sekken hoppa over bekken.
Så datt ho nedi, så blei ho våt.
Så fekk ho juling, så blei det låt.
Kjerringa med sekken.
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Norges Skaal
For Norge, Kjæmpers Fødeland,
Vi denne Skaal vil tømme,
Og naar vi først faae Blod paa Tand,
Vi sødt om Frihed drømme;
Dog vaagne vi vel op engang
Og bryde Lænker, Baand og Tvang;
For Norge, Kjæmpers Fødeland,
Vi denne Skaal udtømme!
Hver tapper Helt, blandt Klipper fød,
Vi drikke vil til Ære;
Hver ærlig Norsk, som Lænker brød,
Skal evig elsket være!
Den vrede Livvagts Vaabenbrag
Forklarer trolig Nordmænds Sag.
Hver ærlig Norsk, blandt Klipper fød,
Vi drikke nu til Ære!
En Skaal for Dig, min kjække Ven,
Og for de norske Piger!
Og har Du en, saa Skaal for den!
Og Skam faae den, som sviger!
Og Skam faae den, som elsker Tvang
Og hader Piger, Viin og Sang!
En Skaal for Dig min kjække Ven,
Og for de norske Piger!

Og nok en Skaal for Norges Fjeld,
For Klipper, Snee og Bakker!
Hør Dovres Echo raabe: «Held!»
For Skaalen tre Gang takker.
Ja tre Gang tre skal alle Fjeld
For Norges Sønner raabe Held;
Endnu en Skaal for Dig mit Fjeld,
For Klipper, Snee og Bakker

Svantes Lykkelige Dag
Se, hvilken morgenstund!
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad,
jeg spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man har
om lidt er kaffen klar
Blomstrene blomstrer opp
Der går en edderkop.
Fuglene flyver i flok
når de er mange nok
Livet er ikke det værste man har
om lidt er kaffen klar.

Græsset er grønt og godt
Bierne har det godt.
Lungerne frådser i luft.
Ah, hvilken snerleduft!
Glæden er ikke det værste man har
om lidt er kaffen klar
Sang under brusebad.
Hun må vist være glad.
Himlen er temmelig blå.
Det ka jeg godt forstå.
Lykken er ikke det værste man har
om lidt er kaffen klar
Nu kommer Nina ud,
nøgen med fuktig hud,
kysser meg kærlig og går
ind for at gre sitt hår
Livet er ikke det
værste man har
om lidt er kaffen
klar.

Uti vår hage
Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtans fröjd
Vill du mig någe', så har du mig här!
Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtans fröjd
Vill du, så binder jag åt dig en krans!
Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Kransen den sätter jag sen i ditt hår,
Kom hjärtans fröjd
Solen den dalar men hoppet uppgår!
Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Uti vår hage finns blommor och bär,
Kom hjärtans fröjd
Men utav alla du kärast mig är!
Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

