
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mel.: Det’ hammer hammer fedt 
 

Nu  er vor stemning go’. 
Her sidder Lotte jo 
som Ronnies brud, det skind. 
Og jeres åbne sind 
er der god logik i, 
at der kom musik i, 
da I sås på diskoteket ”In”. 
   Det’ hammer hammer fedt 
   at fejre sådan et 
   charmer’ne brudepar 
   - den sag er soleklar. 
   Lotte vil gå hånd i 
   hånd med rare Ronnie, 
   og det vil han aldrig løbe fra. 
 
Hun vækked’ hurtigt hans 
ret sløve ordenssans. 
Forundringen var stor 
hos hans charmer’ne mor. 
Men hun fryder sig tit 
ved at vær’ ”Mor Majbrit”, 
for det var fra starten Lottes ord. 
   Det hammer hammer fedt… 
 
Åh, Lotte er fra en 
familie, som en sten 
godt kunne smeltes af 
- for skønne er de da. 
Li’så stor er glæden 
over hjælpsomheden; 
jeres yndlingsord er nemlig JA. 
   Det’ hammer hammer fedt… 
 
Hun var dog ikke vild 
med de bornholmske sild. 
Der var en lidt for slem 
tendens til ben i dem. 
Men med et forfrisk’ne 
smil ta’r hun mod fisk’ne, 
som den kære Ronnie har med hjem. 
   Det’ hammer hammer fedt… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Han gør en go’ figur 
på hver en fisketur. 
Bedst var han dog, for sør’n, 
da Lotte bed på snør’n. 
Godt hun kom og kaldte 
for med hende valgte 
han sågar at få no’en søde børn. 
   Det’ hammer hammer fedt… 
 
Vel faldt det i min smag, 
at til en fødselsdag 
så gav I mig især, 
at farmor sku’ jeg vær’. 
Glade hjerter mødtes. 
Da Matias fødtes, 
kunne jeg umuligt ønske mer’. 
   Det’ hammer hammer fedt… 
 
I har et sundt behov, 
og dengang Lukas og 
Elias kom til jord, 
blev glæden atter stor. 
Jeg vil altid holde 
af min farmor-rolle, 
så lidt flere gør skam ikke spor. 
   Det’ hammer hammer fedt… 
 
Med Længens leder bli’r 
hans ægteskab en svir. 
Hun leder, som man ved, 
til megen herlighed. 
Stol på, jeg beretter 
om en svigerdatter, 
som er skøn at vær’ i selskab med. 
   Dét hammer hammer fedt 
   at fejre sådan et 
   charmer’ne brudepar 
   - den sag er soleklar. 
   Derfor er det pas’ne, 
   at vi løfter glas’ne: 
   Skål! Og stort tillykke – og hurra! 
 


