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Tyrolerhatten 

 
En dag var jag på turné, 

gjorde ingen stor succé 

efteråt en arrangör 

klappa mig på axeln, 

kompis sa han vad du gör. 
 

Refr: 

Du borde köpa dig en tyrolerhatt 

bara därför att, locka fram ett skratt 

du borde köpa dig en tyrolerhatt 

för att få det lite glatt. 
 

Vi behöver alla le 

färger gör oss gladare 

varje gång jag får min skatt 

tänker jag när dom min 

sista tolvskilling har tatt. 
 

 

Refr: 

Du borde köpa dig en ... 
 

 

Världen styrs av kloka män 

ändå är den konstig än 

bättre kan det bli en dag 

alla statsmän kastar loss 

och slappnar av ett slag. 
 

 

Refr: 

Du borde köpa dig en ... 
 

 

Själv så blir du en dag sur 

då är det din egen tur 

därför ska du va beredd 

och med riktigt glada 

prylar riktigt var försedd. 
 

 

Refr: 

Du borde köpa dig en .. 
 

 
 
 
 

Ein Prosit 
Ein prosit, ein prosit der gemütlichkeit. 
Ein prosit, ein prosit der gemütlichkeit.  

PROST! 

Alptoppens ros 

 
Nu ska jag framsjunga en visa om mig 

som kommer att väcka förstämning hos dig 

den börjar med kärlek, i berg och i dal 

och slutar med våldsdåd och rutten moral. 
 

Där växte i dalen två blommor en dag 

den ena var vacker, den andra var jag 

den tredje i fjärde, vi lysning tog ut 

den femte i sjätte, tog kärleken slut.  

Joddel 

Vi byggde en hydda på alptoppens snö  

där skulle vi leva, där skulle vi dö 

åtminstone jag, detta framstod med skräck 

när jag blivit utlåst fem nätter i sträck. 
 

Var morgon hon peka på alpernas topp 

och sade ”Ack Fingal, vill du kila opp” 

dit ej några mänskliga fötter kan nå 

och plocka en alpros åt mig eller två? 
 

Joddel 
 

Det verkade misstänkt att hon ville va 

så ensam i hyddan var eviga dag 

så istället för att leta blommor i snön jag 

stanna bak hyddan och speja i lönn. 
 

Då slank genom dörren en Sankt Bernhardshund 

och efter slank Sankt Bernhard själv om en stund 

där satt dom och hångla och drack Eau de Vie 

och jycken med kaggen om halsen slog i. 
 

Joddel 
 

Då sprängde jag alphyddan med dynamit 

det ekade länge och doftade sprit 

sen grät jag en tår under stjärnornas tak  

ty visst var det synd på sån prima konjak. 
 

Moralen i visan är kort och burdus 

låt bli att på alptoppar bygga ditt hus 

Förlita dig ej på systemleverans 

på helgon, ej heller på ombud med svans! 
 

Joddel 
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Vi klarar oss nog ändå 

 
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur 

ty den handlar om Skåne och slätter och djur 

kan hända det retar en del, 

men i så fall är det deras eget fel. 

Det har talats så mycket om dynga och lort 

men betänk vilken oerhörd nytta den gjort 

så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 
 

 

Kanske språket vi talar ej klingar så väl 

men det är och förbliver en del av vår själ 

kan hända det retar en del, 

men i så fall är det deras eget fel. 

Uti självaste riksdagen på skånska dom slåss 

för dom flesta utav dom har kommit från oss 

ja låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 
 

 

Utav våra produkter dom smörjer sitt krås 

och det är i från oss dom har fått Mår ten Gås 

kan hända det retar en del, 

men i så fall är det deras eget fel. 

Dom har klagat på bostaden för våra svin 

men när julskinkan kommer, jo då är den fin 

så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 
 

 

Hela landet får njuta av vår akvavit 

sockerbetan har lärt dom att dricka på bit 

kan hända det retar en del, 

men i så fall är det deras eget fel. 

Våran sandstrand den är både blänvit och fin 

och så har vi ju våra lilla vida kanin 

så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 
 

 

Selma Lagerlöv som var en fin gammal dam 

med Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam 

kan hända det retar en del, 

men i så fall är det deras eget fel. 

Tänk sån nytta som storken från Skåne har gjort 

men det hindrar ju inte att folk pratar lort 

men låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå 

ja, låt dom bara gå på, vi klara oss nog ändå! 

Trink, trink Brüderlein trink 

 
Refr: 

Trink, trink Brüderlein trink, 

lass doch die sorgen zu Haus 

trink, trink Brüderlain trink, 

lass doch die sorgen zu Haus. 
 

 

Meide den Kummer und meide den Schmerz 

dann ist das leben ein Scherz. 
 

 

Refr: 

Trink, trink Brüderlein trink ... 
 

 

Meide die weiber und meide das bier 

dann wird ein spor tsman aus dir. 
 

 

Refr: 

Trink, trink brüderlein trink ... 
 

 

Kauf dir ein Auto, fahr gegen ein Baum 

dann wird das Leben ein Traum. 
 

 

Refr: 

Trink, trink brüderlein trink ... 
 

 

Heirat in sommer, Scheide im März 

dann ist das Leben ein Scherz. 
 

 

 
 

 

En kulen natt 
En kulen natt - natt - natt 

min båt jag styrde 

på havets vågade - vågade - våg 

så skummet yrde 

Och vart jag sågade - sågade - såg 

på havets vågade - vågade -våg 

långt ner i djupete - pete - pete - pet 

en fisk jag såg och det var du! 
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Bonden och ölet 

 
Det var en god gammal bondeman, 

som skulle gå ud etter øl 

som skulle gå ud etter øl, 

som skulle gå ud etter øl, etter øl,  

etter hoppsan-sa, tra-la-la-la-la 

som skulle gå ud etter øl. 
 

 

Till konen kom der en ung student, 

mens mannen var ud etter øl, 

mens mannen var ud etter øl, 

mens mannen var ud etter  øl, etter  øl, 

etter hoppsan-sa, tra-la-la-la-la 

mens mannen var ud etter øl. 
 

 

Han kysste konen på rosenmun, 

och klappade henne på kind 

mens mannen var ud etter øl,  

mens mannen var ud etter øl, etter øl, 

etter hoppsan-sa, tra-la-la-la-la 

mens mannen var ud etter øl. 
 

 

Men mannen stod bagved dörrn och såg, 

vordan det hela gick till 

før han var icke ud etter øl, 

før han var icke ud etter øl, etter øl, 

etter hoppsan-sa, tra-la-la-la-la 

før han var icke ud etter øl. 
 

 

Så tog han studenten och kärringen med, 

och kasted dem bägge på dørrn 

och sen gick han ud etter øl,  

och sen gick han ud etter øl, etter øl,  

etter hoppsan-sa, tra-la-la-la-la 

och sen gick han ud etter øl. 
 

 

Och sensmoralen av detta är, 

tag konen din med etter øl 

tag konen din med etter øl, 

tag konen din med etter øl, etter øl, 

etter hoppsan-sa, tra-la-la-la-la 

ta konen din med etter øl. 

Oh boy 

 

Oh boy 

Vilket vackert väder, solen skiner idag 

Oh boy  

Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag 

 

Så upp och hoppa, det är sol idag 

och en sån dag kan man inte ligga och dra 

Nej, lämna idet och häng med mig ut 

för sommarn kommer, nu e vintern slut 

 

Oh boy 

Hör på fåglasången, de sjunger så man blir yr 

Oh boy 

Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr 

 

Ja, tänk nu på att man kan bli så glad 

av markens blommor och av gröna blad 

Och va med dej och kommer hem igen 

från glömda drömmar och till sommaren 

Oh boy 

 

Oh boy 

Vilka glada toner, det rycker och spritter i mig 

Oh boy 

Tusen millioner kramar vill jag ge dig 

 

Ja, tänk dej att det kan va så lätt ibland 

Så enkelt som att sträcka ut en hand 

Torka gruset av en barnakind 

och känna värmen från en sommarvind 

 

Oh boy 

Sicken skänk från ovan det är att leva idag 

Oh boy 

Rena gudagåvan, är det konstigt att man blir glad? 

 

För solen skiner ju om du är här 

och jorden spinner i sin himlasfär 

Och faktiskt när man mår på detta vis 

är världen nära på ett paradis 

 

Oh Boy! (5x) 

Vilket vackert väder 

 

Oh Boy! (4x) 

 



8 5  

Turistens klagan 

Raj, raj, raj… (osv)  

Det sjunger några ungar på Karl Johan. 

Dom låter starka och fina som bara ungar kan. 

Själv e jag bakom lås och bom på mitt hotell. 

En kväll bak barrikaden en vanlig kväll. 

Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. 

I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. 

Och jag är trött och tveksam  

men deras sång är gla'. 

Om inga ungar funnes så slutar ja'. 

Raj, raj, raj… (osv)  

Min dam; att språket slinter i vissa fall... 

På grund av snö som blöter,fast den är kall. 

Stor sak däri. Skidåkning har också charm. 

Gnid in ditt skinn med nässlor, så du blir varm. 

Men det ska vara nässlor från vikens kant. 

Och inga sneda nässlor från ruinens brant. 

Bevara oss från dem som dessa saluför. 

Oss, och dem glada ungarna här utanför. 

Raj, raj, raj… (osv)  

När inga ungar längre finns är allting slut. 

Vad är det då för mening om man står ut? 

Visst har det blivit kaos i tidens lopp, 

Men så länge det finns ungar så finns det 

hopp. 

Raj, raj, raj… (osv)  

Raj, raj, raj… (osv)  

 

Hönslåten 

 
Nu ska jag berätta om en höna 

utan att historien försköna 

hönan bodde uti alpens land 

där man joddlade och sjöng ibland. 

Joddel 

Men en dag så tappa hönan rösten 

detta hände -67 på hösten 

veterinären såg på hönans hals 

men den kunde inte botas alls. 

Joddel 

Men en dag så träffa hon en gubbe 

klok till tusen bodde i en stubbe 

han sa drick en toddy varje dag 

så ska rösten din bli stark och bra. 

Joddel 

Varje morgon värper hon och knäcker 

egna ägg som till en toddy räcker 

självförsörjd på egen medicin 

rösten låter nu så stark och fin. 
 

 

Joddel 
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Tyroleri, Joddelida 

 
Nu ska det förbannemej bara säg ”pang” 

tyroleri, tyrolera 

för även om ingen har joddlartalang 

tyroleri, joddellida 

för nu ska vi lära oss allt detta här 

som gör att i lokalen blir atmosfär 

tyroleri, tyrolera, tyroleri, joddellida. 
 

 

Att börja med måste man faktiskt säg ”prost” 

tyroleri, tyrolera 

sen dricker vi alla så mycket vi tål 

tyroleri, joddellida 

här i lokalen här finns inga fjäll 

men skit i det, här blir det stämning i kväll 

tyroleri, tyrolera, tyroleri, joddellida. 
 

 

Sen vore det bra om vi gapa och skrek 

tyrolera, tyrolera 

det gäller oss alla båd smal och fet 

tyroleri, joddellida 

sen bör vi nog dansa en sväng på vårt golv 

och dricka bieren till en bit efter tolv 

tyroleri, tyrolera, tyroleri, joddellida. 
 

 

Prost! 

Drömmen om Elin 

 
Vad jag drömt om dig, 

lilla Elin mjuk som sommarns vind 

söt som sockerstrut, med brun och fjunig kind 

under alla år, har jag burit med mig drömmen 

drömmen om Elin, leende under en lind. 
 

 

Vad min dröm är skön, 

där är du så ung och varm och ljus 

solen i ditt hår, ett avsked vid ditt hus 

i min ensamhet, vänder jag tillbaks till drömmen  

drömmen om Elin, barbent i tunnsommarblus. 
 

 

Elin i min dröm, 

går ditt skratt mot skyn som en ballong 

du far i min famn, och vinden drar en sång det 

blev aldrig vi, men jag drömmer ändå drömmen  

drömmen om Ein, och om en sommar en gång. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


