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“HJEMMEBRÆNDERIET” 

Det syder af fusel  og bobler af gær 
Din lever ta´r skade og øjet for stær 
Det smager som rævepis og terpentin 
- Men det er billigt  
- og så bli´r man fuld som et svin. 

“TJENER VI VIL HA MERE ...” 

Tjener vi vil ha’ mere øl 
Tjener vi vil ha’ mere øl 
Tjener vi vil ha mere… 
- Vi vil ha’ mere 

ja mere… ØL!. 

“EIN PROSIT” 

Ein prosit, ein prosit 
Der gemütligheit 
Ein Prosit, ein prosit 
Der gemütligheit 

“LIMFJORDSVISEN” 

Tænk hvis Limfjordens vande  
Af Gylden øl var 
- Ja, så ville jeg så gerne vær´en ål 
Bare ligge der på bunden 
Og få gylden øl i munden 
 - bare ligge der på bunden og si´ skål! 
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“SYNG SYNG OG VÆR GLAD” 

Syng, syng, syng og vær glad 

Syng med den stemme du har 

Syng, syng syng og vær glad 

Syng og hold sorgen for nar. 

Selv om du også på pumperne kører, 

Så frem med det gode humør. 

Syng hvor i verden du kommer hen.

 - Karoline er bange for ti små mænd. 

“HVOR ER MIN KONE?” 

Hvor er min kone?  

Hun er rejst bort med en ven. 

Hvor er min kone?  

Kommer hun aldrig igen? 

Jeg gi'r en krone 

 for at få hende bragt hjem. 

- Skønt hvis De har set min kone, 
- Vil det undre Dem!. 

“ET BRYGGERI” 

Et bryggeri, Et Bryggeri 
Det er et hus med bajer i 
Og hvis der ingen bajer i 
Så er det ej et bryggeri 
Et bryggeri, et bryggeri 
Det er et hus med bajer i. 

“HVEM SKAL NU BETALE?” 

:/: Hvem skal nu betale,  
Hvem har råd til me´r 
Hvem har flere penge penge 
- Jeg har ikke fle´r :/: 
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