
 

Sir Juke Fanebladet ”Fest- og Skålesange”. 

 

Sange der er øverst i fanebladet: 

(Brudevalsen – Violin) 

(March. Axel Foley)  30 sek. March til når der bæres en festsang ind 

(March. Brude march) 30 sek. March til når brudeparret går til bordet 

(March. X-Factor Jingle) 30 sek. March til når der bæres en festsang ind 

(Sejle op af åen nr. 1) 

(Skål) 

(Skål. Da hønsehuset brændte ver. 1) 

(Skål. Vi skåler med vores ver. 1) 

(Syng med medley ver. 1) 

 

 

Festsange i original antal vers: 

Alssangen 

Haveje (Kim Larsen) 

Kære lille mormor 

Midsommersangen (Shu-bi-dua) 

Papirsklip 

Vi elsker vor land (Midsommersangen original)  

Vore allerbedste år 

Åbent landskab 

 

Versioner 1-12 vers. 

6 dages valsen 

Alle sømænd er glade for piger (Susanne, Birgitte og Hanne) 

Anna var i Anders kær 

Bamses fødselsdag 

Barndommens land 

Blæsten går frisk over Limfjordens vande 

Danmark nu blunder den lyse nat 

Dansens magt 

De 3 musikanter (Samme som ”Den ene spilled banjo”) 

De nære ting 

Dejlig er sommernatten 

Den blå anemone 

Den danske sang 

Den er fin med kompasset 

Den evigglade kobbersmed 

Den gamle gartners sang 

Den gamle skærslipper (Samme som ”Skærslipperens forårssang”) 

Den lille frække Fredrik 

Den lille Ole 

Den sorte smed 

Den sømand han må lide 

Dengang jeg drog af sted (Samme som ”Jeg er så glad i dag”) 

Der bor en bager 

Der er et yndigt land 

Der er lys i lygten lillemor 

Der sad to katte på et bord (Kritte-vitte-bom-bom) 



 

Der var engang en abe 

Dernede i dalen 

Det er i dag et vejr 

Det er sommer det er sol og det er søndag 

Det er så yndigt at følges ad 

Det er hammer fedt 

Det haver så nyligen regnet 

Det sagde præsten ingenting om 

Det var en lørdag aften 

Det var på Frederiksberg 

Du er min øjesten 

Du kom med alt det der var dig 

Du må få min sofacykel (Jubi jæ jæ) 

Dyrtidsvisen 

En dejlig dag 

En jæger gik at jage  

En kort en lang 

En lille nisse rejste 

En lille pige i flade sko 

En sømand har sin enegang (Samme som ”Vi kommer li’ fra Svendborg af”) 

Fastelavn er mit navn 

Fjollesange (Fra ”De 7 små dværge”) 

For alle de små blomster 

Forårsdag 

Fra Engeland til Skotland 

Fra Halifax til Spanien 

Fy fy skamme 

Gang på gang (Samme som ”Lille Føl og ”Pandeben godt det gror”) 

General Napoleon 

Glade Jul 

Go’ aften i stuen 

Gå med i lunden 

Hele ugen alene 

Hen te’ kommoden og te’bavs igen 

Her i vores hus er glæde 

Hils fra mig derhjemme 

Hist hvor vejen slår en bugt 

Hjemmebrænderiet (samme som ”Det syder af fusel”) 

Hvor er min kone 

Hvor skoven dog er frisk og stor 

Hvor smiler fager den Danske kyst 

Højt fra træets grønne top 

Hønsefødder og gulerødder 

Hør den lille stær 

I en kælder sort som kul 

I skoven skulle være gilde 

I sne står urt og busk i skjul 

Imellem Esbjerg og Fanø 

It’s hard to be a nissemand 

Jeg bærer med smil min byrde 

Jeg elsker de grønne lunde 

Jeg elsker den brogede verden 



 

Jeg elsker den gamle den vaklende rønne  

Jeg en går mig bygge vil 

Jeg er en glad lille cowboy 

Jeg er havren 

Jeg er ikke som de andre 

Jeg er så glad for min cykel 

Jeg har aldrig fået nogen 

Jeg har en ven (en rigtig sejler) 

Jeg har min hest jeg har min lasso 

Jeg plukker fløjlsgræs 

Jeg ved en lærkerede 

Jeg ved hvor der findes en have så skøn 

Jeg vil bygge en verden 

Jeg vil male dagen blå (Samme som ”Regnvejrs dag i november”) 

Jeg vil sjunge om en helt 

Jens Vejmand 

Jim og jeg var venner alle dage 

Joanna 

Jubi jæ jæ (Du må få min sofacykel) 

Jyden han er stæk og sej 

Jylland mellem tvende have 

Kald det kærlighed (starter med omkvæd) 

Kald det kærlighed (starter med vers) 

Kasper og Jesper og Jonathan (Vi lister os afsted på tå) 

Katinka Katinka 

Kom maj du søde milde 

Kong Kristian stod ved højen mast 

Køb blomster køb blomster 

Lili Marleen 

Lille Føl (samme som ”Gang på gang” og ”Pandeben godt det gror”) 

Lille sommerfugl 

Livstræet 

Lundeborghymnen 

Lykken er ikke gods eller guld 

Lykkeskoen 

Makkedille 

Man bli’r så glad når solen skinner 

Man kan vel ikke gøre for at man charme 

Mandalay 

Marken er mejet 

Menuet af Elverhøj 

Mester Jakob 

Min Amanda 

Min hat den har 3 buler 

Moar jeg skal tisse 

Molak molak mak mak mak 

My Bonnie 

Mylord 

Nina kære Nina 

Nu er dagen fuld af sang 

Nu går våren gennem Nyhavn 

Nyboders pris 



 

Når de lyse lærker synger over Danmark 

Når du smiler lidt til mig 

Når jeg ser et rødt flag smælde 

Oh Marie a vil hjem til dig 

Oh my darling Clementine 

Oh when the saints 

Ole sad på en knold og sang 

Oppe på bjerget (Samme som ”Dagen i dag”) 

Pandeben godt det gror (samme som ”Gang på gang” og ”Lille Føl”) 

Pigen og søndenvinden 

Pigerne i Småland 

Poul sine høns 

På loftet sidder nissen 

Santa Lucia 

Se den lille kattekilling 

Se det summer af sol over engen 

Se min kjole 

Se Norges blomsterdal 

Skamlingsbanken 

Skorstensfejeren 

Skuld gammel venskab 

Skærslipperens forårssang (Samme som ”Den gamle skærslipper”) 

Smuk som et stjerneskud 

Snart dages det brødre 

Snart er du mer’ en 17 år 

Sneflokke kommer vrimlende 

Sofus har været der 

Solen er så rød mor 

Solskin kan man altid finde 

Som ungkarl der har man det godt 

Sorte Rudolf 

Sov dukkelise 

Spurven sidder stum bag kvist 

Stakkels Hanne 

Sur sur sur 

Svantes lykkelige dag (Om lidt er kaffen klar) 

Syng syng syng og vær glad 

Sølvbryllupsvalsen 

Sømanden Will den fromme 

Så går vi rundt om en enebærbusk 

Så længe jeg lever 

Så solder vi så joller vi 

Sådan er kapitalismen 

Sådan gik det til da farfar var ung 

Sådan var det ikke i halvfemserne 

Tak for gode som for onde år (Samme som Sølvstænk i dit gyldne hår”) 

Taratabomtrala 

Til pinse når skoven bliver rigtig grøn 

Tingelingelater 

Titte til hinanden 

Tordenskjold 

Tørresnoren 



 

Under den hvide bro 

Valsen fra den glade enke 

Ved landsbyens gadekær 

Velkommen i den grønne lund 

Vennesangen 

Vi er børn af sol og sommer 

Vi kommer li’ fra Svendborg af (samme som ”En sømand har sin enegang”) 

Vi lister os afsted på tå (Kasper og Jesper og Jonathan) 

Vi skal gå hånd i hånd 

Violer til mor 

Visen om de 18 svaner 

Åh Dagmar 

Åh disse minder 

Åh Susanne 

 

 

 

 

 

 


