
 

SYNG  MED  PÅ  FESTLIG  FÆLLESSANG  FRA  SIR JUKE 
(Syng med medley nr. 1) 

Finder du på Sir Juke i indstillingen ”Hygge- og spisning – under fanebladet ”Fest- & Skålesange” 
 

En jæger gik at jage, en jæger gik at jage 

En jæger gik at jage,  ud i den grønne skov. 

Er du med på jo er du med på ja, er du med på tra la la 

Er du med på jo er du med på ja, er du med på tra la la 

En jæger gik at jage ud i den grønne skov. 

 

 

 Din mund siger nej nej, dine øjne siger ja 

 Når jeg ser dig, og be´r dig gi´ mig det jeg helst vil ha 

 Du skulle lære, at være min kære en dag 

 Din mund siger nej nej, men dine øjne siger ja 

 

 

Den glade vandre kaldes jeg, og sorgløs er min færd 

Den endeløse landevej, den står mit hjerte nær. 

Falderi faldera falderi faldera ha ha ha ha ha 

Falderi faldera, den står mit hjerte nær. 

 

 

 Han var sporvogns, han var sporvogns, han var sporvogns konduktør 

 I skælskør hvor der ingen sporvogn kør 

 Han var sporvogns, han var sporvogns, han var sporvogns konduktør 

 I skælskør hvor der ingen sporvogn kør 

 For hans far han var vognmand i Slagelse, men skide være med her går det godt 

 For hans far han var vognmand i Slagelse, men skide være med her går det godt 

 

 

Far er så streng og han skælder på mor, far drikker snaps og tjener ik´ et spor 

Hver gang jeg ser han har været på svir, gemmer jeg mig bag mor og si´ r 

Der er lys i lygten lille mor, åh bare jeg ku´ hjælpe dig 

Men det skal jeg nok når jeg bli´r stor, så glæd dig lille mor. 

 

 

 Sikken  en fest vi har haft nu i nat, åh ja åh ja åh 

 Klokken var 5 da vores gæster tog hjem, 

 og de sang åh ja åh ja åh 

 Sikken en fest vi har haft nu i nat, åh ja åh ja åh 

 Propperne sprang og alle fested´ og sang  

 og der var jubel natten lang 

 

 
Book Sir Juke, fremtidens jukeboks til DIN næste fest på 7070 2310 


