
Blandade 
Snappsvisor 

 
-2011- 

 
1. Måltidssången   

Fredmans sång nr 21 
 

Så lunkar vi så småningom 
från Bacchi buller och tumult, 
när döden ropar: Granne, kom, 

ditt timglas är nu fullt. 
Du gubbe fäll din krycka ner, 

och du, du yngling, lyd min lag: 
den skönsta nymf, som åt dig ler, 

inunder armen tag. 
 

Tycker du, att graven är för djup, 
nå välan, så ta dig då en sup, 

tag dig se`n dito en, dito två, dito tre, 
så dör du nöjdare. 

 
 

2. Grannens skithus 
 

Grannens skithus har ramlat om kull, 
och vårat det står där och lutar. 

Låt oss ta en djävuel till, 
och se hur det hela slutar. 
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3. Festvisa 
Mel: Vårvindar friska... 

 
Festen nu börjar, låt ej det dröja 

här ska vi festa riktigt idag 
Glasen stå fulla, sången ska rulla 
glädjen ska vara gäst i vårt lag. 
Glöm alla sorger och annat sjå  
tids nog till dem vi åter skall gå 

Glöm morgondagen, tänk blott på magen. 
Skål alla vänner - Hej och gutår. 

 
 
 

4. Vikingen 
Mel: When Johnny comes marching in 

 
En viking vill ha livets vann 

Hurra hurra 
Den hastigt i mitt svalg försvann 

Hurra hurra 
Till kalv till oxe till fisk till fläsk 
När kärringen bara dricker läsk 
Då vill alla vikingar ha en bäsk 

 
När vi druckit bäsken slut 

Tragik tragik 
Då bäres varje viking ut  

som lik, sej lik 
Och sen om vi vaknar vi sjunger en bit  

sen korkar vi upp skånes akvavit 
SKÅL för alla vikingar som kom hit 

 
5. Måsen 

Mel: När månen vandrar på fästet blå  
 

Det satt en mås på en klyvarbom, 
och torr i krävan var kräket. 

Och tungan nådde till skepparns gom; 
mens skutan låg där i bleket 

"Jag vill ha sill" hördes måsen rope. 
Och skepparn svarte "jag vill ha OP, 
om blott jag får, om blott jag får.." 

 
6. Månen 

Mel. Mors lilla Olle...  
 

En gång i måna’n är månen full, 
men aldrig jag sett honom ramla omkull, 

full av beundran hur mycket han tål, 
höjer jag glaset och säger nu skål! 
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7. Sjösala vals 
 

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng. 
Solen står på Orreberget. 

Sunnanvind brusar. 
Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng. 

-Hör min vackra visa, kom, sjung min refäng! 
 

Tärnan har fått ungar 
och dyker i sin vik, 
ur alla gröna dungar  

hörs finkarnas musik, 
och se, så många blommor  

som redan slagit ut på ängen! 
Gullviva, 

mandelblom, 
kattfot 

och blå viol. 
 

Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben 
under vita skjortan som viftar kring vadorna. 

Lycklig som en lärka uti majsolens sken 
sjunger han för ekorrn, som gungar på gren! 
-Kurre, kurre, kurre! Nu dansar Rönnerdahl! 
Koko! Och göken ropar uti hans gröna dahl 

och se, så många blommor 
som redan slagit ut på ängen! 

Gullviva, 
mandelblom, 

kattfot 
och blå viol. 

 
8. Så länge rösten är mild 

mel. Så länge skutan kan gå. 
 

Så länge rösten är mild, 
så länge ingen är vild, 

så länge spegeln på väggen 
ger halvskaplig bild. 
Så länge alla kan gå, 
så länge alla kan stå 

så länge alla kan tralla 
så fyller vi på. 

9. Smurfsången 
Mel: Blåsippan ute i backarna står 

 
Smurferna ute i backarna stå 

barn kommer dit för att sparka och slå. 
Smurferna skriker och springer omkring, 
men barnen är smarta och bildar en ring. 

 
Mor, nu är smurferna fångna, mor 
nu ska här ordnas massaker så stor. 

Barnen, de piskar och sparkar och slår, 
några de binder och levande flår. 

 
Mor uti stugan hon säger som så: 

Ni får ej sluta att jaga de små. 
Det där var ej många, och därför jag tror 
att än finns det smurfer kvar, säger mor. 
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10. Flickan och svinet 
mel. Jag gick mig ut en afton. 

 
Det var en gång en flicka, 

som red uppå ett svin 
och flickan hon var naken 
och glad var hennes min. 

 
Hon skrek: 

Den borsten, den borsten 
den river gott som brännevin, 

Den borsten, den borsten, 
den river gott som brännervin. 

 
Det var en gång en flicka, 

som red uppå en katt. 
Och flickan hon var naken, 
men glad var hennes skratt. 

 
”Den svansen, den svansen 

den viste var den satt, satt, satt. 
Den svansen, den svansen 

den viste var den satt. 
 

Det var en gång en flicka, 
som red uppå en ål ..... SKÅL! 

11. Härjarvisan 
mel. Gärdebylåten 

 
Liksom våra födrar vikingarna i Norden 
drar vi runt och super oss under borden. 

Bräneviner hat blitt en elexir för kropp såväl som själ. 
Känner du dig liten och ensam på jorden 

växer du med supen och blir stor uti orden 
slår dig för ditt håriga bröst och blir en man 

från hår till häl. 
 

Ja nu skall vi ut och härja 
supa och slåss och svärja, 

bränna röda stugor, slå små barn och säga fula ord. 
Med blod ska vi stäppen färga. 

Nu äntligen lär jag 
kunna dra nån riktig nytta av min 

Hermodskurs i mord. 
 

Hurra, nu skall man äntligen få röra på benen 
hela stammen jublar och det spritter i grenen. 

Tänk att än en gång få spränga fram på Brunte i galopp. 
Din doft o kära Brunte är trots brist i hygienen 
för en vild mongol minst lika ljuv som syrenen. 

Tänk att på din rygg få rida runt i stan och spela topp! 
 

Ref: Ja, nu skall vi ut och härja... 
 

Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen. 
Och eftersläckningar tillhör just de fenomenen 

inom brandmansyrket som jag tycker är nån nytta med. 
Jag målar för mitt inre upp den härliga scenen: 
blodrött mitt i brandgult, ej ens prins Eugen en 

lika mustig vy kan måla, ens om han måla dem med sked. 
 

Ref: Ja, nu skall vi ut och härja...  
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12. Vad i allsin dar 
 

Vad i allsin dar, 
har ni brännvin kvar. 
Är du full eller snål? 

SKÅL 
 

13. Temperaturen 
 

Temperaturen är hög uti kroppen 
närmare 40 än 37(,5). 

Men så skall det vara när ångan är uppe 
och så är fallet uti detta nu. 

Vi rullar, vi rullar,vi rullar,vi rullar, 
vi rullar,vi rullar, virullarvirej. 

 
Sorg och bekymmer är till för att glömmas 

kom. kära vän gaska upp dig ett slag. 
Lustigt är livet när bägarnas tömmas 

glädjen släpps lös i vårt sjungande lag. 
För framåt, å bakåt, å bakåt, å framåt... 

 
Snabbt flykta ungdomens korta sekunder 
skynda dig därför och räck mig din hand. 

Ej ska förgäves vi leva de stunder 
då vi med sång knyter vänskapens hand. 
För August, å Lotta, å August, å Lotta... 

 
14. Rosen 

 
När man söker stundens sorger glömma 

är det skönt att gå och drömma 
Glömma att lyckan flugit har sin kos 

och att du ej fick min röda ros. 
Ty just nu idag, så köpte jag 

en liten ros i en blomsteraffär. 
En ros röd som blod, så att du förstod 

att det är dig som jag håller kär. 
 

15. Härliga land 
Mel: Vi skålar för våra vänner... 

 
Vi fäster bjällror i strumpan, 

och blåser valthorn med rumpan 
och sjunger ”Härliga land”. 

 
Vi skiter i akustiken och vänder 
arslet till publiken och sjunger 

”Härliga land”. 
 

16. Undulaten 
Mel: Med en enkel tulipan 

Jag är en liten undulat 
som får så dåligt med mat 

för dom jag bor hos 
ja, dom jag bor hos 

dom är så snåla. 
Jag får ju fisk varenda dag 

men det vill jag inte ha 
jag tycker bättre 

jag tycker bättre om rom och cola. 
Skål. 
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17. Det danske smil 

Mel: OKÄND (Le och drick endast) 
    
 

18. Solen glimmar blank och trind 
Ett urval ur Fredmans epistel nr 48 - Carl Michael Bellman 

 
Solen glimmar blank och trind, vattnet likt en spegel; 

småningom uppblåser vind i de fallna segel; 
vimpeln sträcks, och med en år Olle på en på en höbåt står; 

Kersin ur kajutan går, skjuter lås och regel. 
 

Seglen fladdra, skutan går, Jerker tar sin lyra; 
Lyran brummar, böljan slår allt med våld och yra; 

skutan knarar, bräckligt, gles, vimpelns fläkt i toppen ses. 
Tuppen gol så sträv och hes. Nu slog klockan fyra. 

 
Med sitt klappträ ner vid stranden, pigan står så kåter. 

Knyter till sitt förklädsband, och sin barm upplåter. 
Barbent hon på bryggan står, räknar slagen, klockan slår. 

Flitigt sig på benet klår, svettig, sur och våter. 
 

Norström stjälper sin peruk av sin röda skalle, 
och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. 

Klev så brebent i paulun, Mowitz efter med basun. 
Maka åt dig, Norström! Frun hör ju till oss alla. 
Movitz, stöt åt dem i lurn, som på´skutan fara. 

Olle du, vad kostar tjurn? Lyssna, vad de svara. 
Hör, var är ni hemma, ni? Ifrån Lovön komma vi, 
 med grönsaker, silleri, mjölk och äpplen klara. 

 
19. Fritiof och Carmencita 

  Evert Taube 
 

       Samborombom, en liten by förutan gata,  
       den ligger inte långt från Rio de la Plata,  

       nästan i kanten av den blåa Atlanten  
       och med pampas bakom sej många hundra gröna mil,  

       dit kom jag ridande en afton i april  
       för jag ville dansa tango.  

 
       Dragspel, fiol och mandolin  

       hördes från krogen och i salen steg jag in,  
       där på bänken i mantilj och med en ros vid sin barm  

       satt den bedårande lilla Carmencita.  
       Mamman, värdinnan, satt i vrån,  

       hon tog mitt ridspö, min pistol och min manton.  
       Jag bjöd upp och Carmencita sa:  

       "Si gracias, señor,  
       Vámos á bailar este tango!"  

 
       "Carmencita, lilla vän,  
       håller du utav mej än?  

       Får jag tala med din mamma och din pappa,  
       jag vill gifta mej med dej, Carmencita!"  

       "Nej Don Fritiof Andersson,  
       kom ej till Samborombom,  

       om Ni hyser andra planer när det gäller mej  
       än att dansa tango!"  
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       "Ack, Carmencita gör mig inte så besviken,  
       jag tänkte skaffa mej ett jobb här i butiken,  

       sköta mej noga, bara spara och knoga,  
       inte spela och dricka, men bara älska dej.  

       Säg, Carmencita, det är ändå blott med mej,  
       säg om du vill dansa tango?"  

 
       "Nej, Fritiof, Ni förstår musik  

       men jag tror inte Ni kan stå i en butik  
       och förresten sa min pappa just idag att han visste  

       vem som snart skulle fria till hans dotter.  
       En som har tjugotusen kor  

       och en estancia som är förfärligt stor.  
       Han har prisbelönta tjurar,  
       han har oxar, får och svin,  

       och han dansar underbar tango."  
 

       "Carmencita, lilla vän,  
       akta dig för rika män!  

       Lyckan den bor ej i oxar eller kor,  
       och den kan heller inte köpas för pengar.  

       Men min kärlek gör dej rik,  
       skaffa mej ett jobb i er butik!  

       Och när vi blir gifta söta ungar ska vi få,  
       som kan dansa tango."  

 
20. Tingelingeling 

 
       Tingelingeling nu tåget går  

       ut i vida världen,  
       den som femtio öre har,  
       får följa med på färden.  

       Lill . . . , lill . . .  
       nu löser han biljetten  

       nu kliver han på  
       Tingelingeling nu tåget går . . .  

 
              (o.s.v. in i absudum)  

 
 21. Egalitär brännvinsvisa 

Text: Hans Dahlborg 
Melodi: Internationalen  

 
Mera brännvin i glasen  
Mera glas på vårt bord  
Mera bord på kalasen  
Mera kalas på vår jord  
Mera jordar med måne  

Mera måne i mars  
Mera marscher till Skåne  

Mera Skåne, bevars  
 

Dea&Co. -2011-



 
22. Nu har vi ljus 

Melodi: Nu har vi ljus 
 

Nu har vi ljus här i vårt ljus. 
Far han har tagit sig ett präktigt rus. 

Mor hon är full, dansar omkull, 
välter ett ljus. 

Se hur alla barnen brinner inne. 
Fjorton stycken lille karl i minne. 
Farfar trogen, han säljer plogen  

och går åt skogen på krogen. 
 

23. Rönnerdahl II 
 

Rönnerdahl han skuttar med ett skrik ur sin säng 
fastnar i sitt lakan, slår näsan i sänggaveln.  
Rullar ner på golvet i en våghalsig sväng, 

slutar sen att skratta när hans stortå får en däng. 
Virrig i sin hjärna han reser sig på knä 

och ser så mången stjärna fast morgon det nu är 
och se så många märken som redan slagit ut på benen, 

blåa och vackra i morgonens svaga ljus. 
 

Rönnerdahl han gnider sina blåslagna ben 
långt uppifrån låren och nedåt till vaderna 

Haltar som en sugga uti majsolens sken 
skriker han och gormar till rösten blir klen. 

Han snubblar över tröskeln slår huvet i ett bord 
aj, aj, se vilken tavla, han skriker fula ord. 

Och se så han ser ut stackars, stackars Rönnerdahl det värker 
uppifrån huvudet och ända ner till tån. 

 
 

24. Spritbolaget 
Melodi: Snickerboa 

 
Till spritbolaget ränner jag och bankar på dess port. 

Jag vill ha nå't som bränner bra 
och gör mig sketfull fort 

expediten sade: "Goddag, 
hur gammal kan min herre va'. 
Har du nå't leg ditt fula drägg, 

kom hit igen när du fått skägg." 
 

Nej det var inte bra, jag ska va' full ikväll. 
Då plötsligt en idé fick jag: 

De har ju sprit på shell. 
Många flaskor stod där på rad, 
så nu kan jag bli full och glad. 

Den röda drycken åkte ner. 
Nu kan jag inte se nå't mer. 

 

Dea&Co. -2011-



25. Spyan rinner 
Melodi: Vintern rasar 

 
Törsten rasar uti våra strupar. 

Tungan hänger torr och styv och stel 
Men snart vankas stora långa supar 

var och en får sin beskärda del. 
 

Snapsen kommer den vi vilja tömma 
Denna nektar likt olympens saft, 

kommer oss att våra sorger glömma. 
Snapsen skänker hälsa liv och kraft. 

 
Helan tänder heligt liv i själen 
Halvan rosar livet som en sky. 

Tersen känns från hjässan ner i hälen 
Kvarten gör en som en mänska ny. 

 
Låt oss skåla med varann go vänner, 
skål för våran levnads glada hopp. 

Törstens eld på nytt i strupen bränner 
leva livet! Skål och botten opp! 

 
Spyan rinner ner för ylleslipsen 

Raviolin torkar i mitt hår. 
Vem har lagt mig här i pissoaren? 
Vems är gaffeln i mitt högra lår? 

 
26. Tänk om jag hade lilla supen 

Melodi: Hej tomtegubbar 
 

:/:Tänk om jag hade lilla supen i ett snöre i strupen:/: 
Jag skulle dra den upp och ner, 

så att den kändes som många fler. 
Tänk om jag hade lilla supen i ett snöre i strupen. 

27. Helan går 
 

Helan går  
sjung hoppfadderallanlallanlej 

helan går  
sjung hoppfadderallanlallanlej 

Den som inte helan tar 
han inte heller halvan får. 

Helan går  
sjung hoppfadderallanlallanlej. 

28. Finsk snapsvisa 
(Kort version)  (Lång version) 

 
NU!!!   Inte NU, men NU!! 

 
29. Halvan 

Melodi: Vem kan segla för utan vind 
 

Vem kan lyfta på stadig hand. 
Halvan som väntar i glasen. 

Vem kan dricka för kung och land 
utan att bli i gasen. 

 
Vi kan lyfta på stadig hand. 
Halvan som väntar i glasen. 
Vi kan ta oss en tår på tand 

men vi blir nog i gasen. 
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30. Baklängessnapsen 
Melodi: Hej tomtegubbar 

 
:/: Toj hämtigubbar, gla i såsen 

och kvasi vastiga lura.:/: 
Ten hiten lid vi heva lär 

med möcken myda och svärt bestor. 
Toj hämtigubbar, gla i såsen 

och kvasi vastiga lura. 
 

31. Sophia Loren  
Melodi: I apladalen i Värnamo 

 
Sophia Loren 

hon satt i snåren 
och räkna håren emellan låren 
Och så kom det en engelsman, 

Och stoppa kuken i det som rann. 
 

Sophia Loren 
hon satt i snåren 

och räkna håren emellan låren 
och mittemot satt en idiot 

och smorde kuken med pepparrot. 
 
 

32. Jag ska festa 
Melodi: Bamse 

 
Jag ska festa ta det lugnt med spriten 

Ha det roligt utan å va’ full 
Inte krypa runt med festeliten 

Ta det sansat för min egen skull 
 

Först en öl i torra strupen 
Efter det så kommer supen 

I med vinet, ner med punschen 
Sist en groggbuffe’! 

 
Jag är skitfull, däckar först av alla 
Missar festen men vad gör väl de’? 

Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk 
Kastar upp på bordsdamen breve’! 

 
Heja Bamse starkast utav alla 

men han tycker inte om att slåss 
dunderhembrännt, farmors dunderhembrännt 

dricker han å blir då full förstås. 
 

Bamse pippar Lille Skutt i röven 
Brummelisa pillar på sig själv 

Farmor suger Skalmans jätte dildo 
Vargen spräcker Nalle-majas röv. 

 
Bamse lindar tejp runt katten Jansson 
Krösus har han spräckt för länge sen 

Lurvas åker in i gummistöveln 
allting spräcks av Bamses jätte-lem. 
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33. Kräftsnapsen 

Melodi: Vårvindar friska 
 

Herrarna sitta, fånigt och titta. 
Pärlorna glittra kalla som is. 

Ja, varför dröja? Nej, låt oss höja 
glasen med klang på fädernas vis. 

Kräftpesten härjar inte i år. 
Kräftfesten manar: Skål och gutår! 

Mångubben myser, nubben den fryser. 
Värm den i magen så att den mår. 

 
 

34. Scoutledar' Frasse 
 

/: Vem är det som knackar på min dörr? :/ 
Vem är det som knackar på min dörr? 

sa den väna jungfrun. 
/: Det är jag på patrull som är här för ett knull! 

sa scoutledar' Frasse :/ 
 

Du får stanna här inatt ... 
En timme får va' bra. Det är fler som ska ha ... 

 
Det kostar tio spänn ... 

Jag skiter i tian. Vi tar 69:an ... 
 

Får jag bjuda på champagne ... 
Jag skiter i skumpan, kör rätt upp i rumpan ... 

 
Du får viska vackra ord ... 

Jag skiter i tugget, kör rätt upp i hugget ... 
 

Du får tala med min far ... 
Din morsa får duga. Hon är bra på att suga ... 

 
Du får tala med min mor ... 

Äh, sitta och pladdra, det är fittan som ska fladdra ... 
 

Du får sova på min arm ... 
Jag skiter i armen, kör rätt upp i tarmen ... 

 
Tänk på infektion ... 

Jag skiter i smittan, kör rätt upp i fittan ... 
 

/: Du får sitta i mitt knä :/ 
Du får sitta i mitt knä, sa den väna jungfrun. 

Sitta och sitta! Nej! Nej! Nej! 
Fram med din fitta! Hej! Hej! Hej! 

 
35. Hon var så ensam 

Melodi: I Apladalen i Värnamo  
 

Hon var så ensam. 
Hon var så frusen. 
Hon hade istappar 

under musen. 
(stå upp och skaka musen) 

TINGE LINGE LING 
 

Det var en stor en. 
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Det var en kall en. 
Han hade istappar 

under ballen. 
(stå upp och skaka ballen) 
DONG DONGE DONG  

 
 

36. Ubåten 
Melodi: Jazzgossen  

 
Och så kommer det en ångbåt 

som säger tuut- tuut- tuut, 
och så kommer det en ubåt 

som säger... 
(Varpå snapsen sveps , och gurglas innan den sväljs) 

 
37. Törsten rasar  

Melodi: Längtan till landet 
 

Törsten rasar uti våra strupar. 
Tungan hänger torr och styv och stel. 
Men snart vankas stora, långa supar 

var och en får sin beskärda del. 
Snapsen kommer, den vi vilja tömma, 

denna nektar likt olympens saft 
kommer oss att våra sorger glömma 
snapsen skänker hälsa, liv och kraft. 

 
Helan tänder helig eld i själen 
halvan rosar livet som en sky. 

Tersen känns från hjässan ner i hälen 
kvarten gör en som en mänska ny. 

Låt oss skåla med varann go vänner, 
skål för våran levnads glada hopp. 

Törstens eld på nytt i strupen bränner. 
Leva livet! Skål, och botten opp! 

 
38. Uti min mage 

      Melodi: Uti vår hage 
Uti i vår strupe där växa begär, 

kom hjärtans fröjd. 
Vill du mig något, så träffas vi där 

Kom Renat och Aqua Vitae, 
kom O P och allt vad sprit e' 

kom ljuva genever, 
kom hjärtans fröjd. 

 
Uti i min mage en längtan mig tär, 

kom hjärtans fröjd. 
Där råder en hunger, som ropar så här: 

Kom kryddsill och kall potatis, 
kom brännvin och quantum satis, 

kom allt som kan drickas, 
kom hjärtans fröjd. 

 
Uti mitt hjärta en längtan mig tär, 

kom hjärtans fröjd. 
Där råder en hunger som ropar så här: 

Kom famnande lena armar, 
kom läppar och sköna barmar, 

kom fagraste kvinnor, 
kom hjärtans fröjd. 
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39. Vem kan ragla 
Melodi: Vem kan segla...  

 
Vem kan ragla för utan vin 

Vem är nykter om våren 
Vem kan skilja på Bäsk och Gin 

Utan att smaka på tåren? 
 

Jag kan ragla förutan vin 
Å visst var jag nykter om våren 
Men ej skilja på Bäsk och Gin 

Efter den elfte tåren! 
 
 

40. Strejk på PRIPPS  
Melodi: I natt jag drömde 

 
I natt jag drömde något som,  

jag aldrig drömt förut. 
Jag drömde det var strejk på Pripps 

och alla ölen var slut. 
Jag drömde om en jättesal 

där ölen stod på rad. 
Jag drack så där ett tjugotal 

och reste mig och sa; 
 

Armen i vinkel 
blicken i skyn 

så var det menat 
whisky och renat 
vårt mål alkohol! 

För dem som tålt! - SKÅL 
 
 

Helan 
 

Helan går 
Sjung hoppfadderallan-lallan-lej 

Helan går 
Sjung hoppfadderallan-lej. 

Och den som inte Helan tar, 
Heller inte Halvan får, 

Helan gååååår… 
 

Sjung hoppfadderallan-lej. 
 

Helan var bra 
Melodi: Å j’änta, å ja 

 
Helan var bra, nu ska vi ta 

Halvan i detta rycket. 
En går väl an, men två är minsann 

Inte ett dugg för mycket. 
 

Ensam är stark, två river mer 
Så skynda er nu att slänga den ner. 
Kanske ni kan få mer om en stund, 

Ja, skål på er allihopa. 
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Halvan 
 

Hur länge ska på borden 
den lilla halvan stå. 

Ska snart ej höras orden 
nu halvan går låt gå 

Det ärvda vikingasinne 
till supen trår ingen 

och helans trogna minne 
i halvan går igen. 

 
  

Denna thaft 
Melodi: Helan 

 
Denna thaft 

är den bätha thaft thythemet haft. 
Denna thaft 

är den bätha thaft dom haft. 
Och den thom inte nån thaft, 

han dricka thkall av denna thaft, 
han dricka thkall av denna thaft. 

Denna thaft, till landth, sjöth, till havth. 
 

Hyfsvisan 
 

Kors i all sin dar, 
har du brännvin kvar! 

Är du sparsam eller snål? 
SKÅL! 

 
Nu tar vi den 

Melodi: O Tannebaum 
 

:/:Nu tar vi den:/: 
 

Törsten rasar 
Melodi: Längtan till landet 

 
Törsten rasar ut i våra strupar. 

Tungan hänger torr och styv och stel. 
Men snart vankas stora, långa supar 

var och en får sin beskärda del. 
Snapsen kommer, den vi vilja tömma, 

denna nektar likt olympens saft 
kommer oss att våra sorger glömma 
snapsen skänker hälsa, liv och kraft. 

Helan tänder helig eld i själen 
halvan rosar livet som en sky. 

Tersen känns från hjässan ner i hälen 
kvarten gör en som en män’ska ny. 

Låt oss skåla med varann go’ vänner, 
skål för våran levnads glada hopp. 
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Skogskokarvisan 
Melodi: Mors lilla Olle 

 
Mors lilla Olle i skogen gick 

leta’ bland furorna, fast han ej fick. 
Sågade sju och en halv och drog hem, 

kokade O.P. och cognac av dem. 
 

Mor nu fick syn på’n och gav till ett vrål: 
Kokar du skogen till ren alkohol?! 

– Klart, sade Olle, och allt som jag fällt 
är till vår fest här på gården beställt 

 
Jag tror, jag tror 

Melodi: Jag tror, jag tror på sommaren 
 

Jag tror, jag tror på akvavit. 
Jag tror, jag tror på dynamit. 
Den ger en kraft att sjunga ut 
och inga krämpor blir akut. 

Man glömmer vardagslivets jäkt 
och känner stundens ruseffekt. 
En snaps, en skål, en trudelutt 

och sen så tar vi våran hutt. 
 

Mer brännvin 
Melodi: Internationalen 

 
Mera brännvin i glasen, 
mera glas på vårt bord. 
Mera bord på kalasen, 
mera kalas på vår jord. 

Mera jordar kring månen, 
mera månar kring Mars. 

Mera marscher till Skåne, 
mera Skåne gud bevars, 

bevars, bevars. 
 
  

Till Jägermeister 
Melodi: Yesterday 

 
Jägerdropp. 

Å min mage vill ha Jägerdropp. 
Den ger värme ut i fingertopp. 
Så ge mig några Jägerdropp. 

 
Morgondag. 

Vem kan bry sig om en morgondag? 
I kväll är det bara du och jag. 
En Jägerdropp och du och jag. 

Var-för kommer dag 
efter natt? Devete fan. 

Ång-est och albyl, 
ge mig kyld 

En Jägerdro-ro-ro-ro. 
 

Jägerdropp. 
Å min mage vill ha Jägerdropp. 
Den ger värme ut i fingertopp. 
Så ge mig några Jägerdropp. 
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Måsen 
 

Det satt en mås på en klyvarbom 
Och tom i krävan var kräke’. 

Och tungan nådde till skepparns gom 
Där han satt uti bleke’. 

”Jag vill ha sill”, hördes måsen rope’, 
Och skepparn svarde: ”Jag vill ha OP, 

Om blott jag får, om blott jag får”! 
 

Skåne 
Språk: Skånska 

 
Nu har det blivit dags att dricka Skåne 
en liden sträv så gyllengul som raps. 
Det är det bästa mellan sol och måne, 

som lätt får mången stark till snärtkollaps. 
Fatta nu din hand om hela Skåne! 

Här kommer södra Sverige i en snaps. 
Känn hur Lund och Smygehuk, 

slår små volter i din buk. 
Akvaviten ska va’ gul och heta Skåne. 

  
Sällskapslek 

Melodi: Räven raskar 
 

[Herrarna] 
Snapsen kallas också göken. 
Snapsen kallas också göken. 
Så får jag lov, så får jag lov 
att byta byxor med fröken? 

 
[Damerna] 

Nej, det går inte alls min herre. 
Nej, det går inte alls min herre. 

Ty jag har, ty jag har 
inga byxor dessvärre. 

 
Jägaren 

 
En jägare, En älg, 

PANG, 
SVÄLJ! 

 
Supgossen  

Mel: Jazzgossen  
Å, så, kommer det en geting,  

genom luften,  
som ett reaplan (härma med armarna)  

Å, så, får man sig en snyting,  
mitt på den,  

röda kran (peka på näsan)  
Å, så, far den ner i magen,  

med ett plask  
jätteplask, jätteplask (visa ett plask).  

Å, så, blir man lite dragen,  
men pigg å rask,  

pigg å rask, pigg å rask.  

Dea&Co. -2011-



Hell and gore  
Mel: Helan går  
Hell and gore,  

shun gop, Father Allan, lallen lay.  
Hell and gore,  

shun gop, Father Allan lay.  
Oh, handsome in the Hell and tar,  

han, Ay Hell are half and four.  
Hell and gore - Shun gop, Father Allan lay!  

 
Supsalavals  

Mel: Sjösalavals  
Rönnerdahl han raglar upp på osäkra ben,  

och den vita skjortan, den släpar kring vaderna.  
Full som en alika i majsolens sken,  

skrålar han för ekorrn som gungar på gren.  
Titta, ropar ungarna, pappa han e full,  

han raglar runt i stugan, där faller han omkull,  
å, se så många burkar han redan kastat ut på ängen  

Löwenbräu, Heiniken, Faxe å Norrlands Guld.  
Snapsvisor Midsommar 2005 Sida 7  

 
Min lilla lön  

Mel: Hej tomtegubbar  
Min lilla lön den räcker inte,  
den går till öl och brännvin  

Min lilla lön den räcker inte,  
den går till öl och brännvin  

Till öl och brännvin går den åt  
och vackra flickor emellanåt. Hej!  

Min lilla lön den räcker inte,  
den går till öl och brännvin. Hej! 

 
 

 Blindvisan  
Mel: Emil i Lönneberga  

Till spritbolaget ränner jag  
och bankar på dess port.  

Jag vill ha nåt som bränner till  
och gör mig sketfull fort.  

Expediten sa"Godda, hur gammal kan min herre va?  
Har du nå´t lägg, ditt fula drägg?  
Kom hit igen när du fått skägg"  

Men detta var ju inte bra,  
jag vill bli full ikväll  

Då kom jag på en bra idé,  
dom har ju sprit på Shell.  

Flaskorna dom stod där på rad, så nu kan jag bli full och glad  
Den röda flaskan den slank ner och nu så ser jag inget mer!  

 
Undulatvisan  

Mel: Med en enkel tulipan  
Ja é en undulat  

som tycker mycket om mat,  
men dom jag bor hos,  
ja, dom jag bor hos,  

dom är så snåla.  
Dom äter sill varenda da´  

men de vill jag inte ha,  
jag vill ha brännvin,  
jag vill ha brännvin,  

och grogonzola.  
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Eslöv  
Mel: finns inte  

600 bönder,  
ESLÖV!!!  

Snapsvisor Midsommar 2005 Sida 1  
 

Jag var full en gång  
Mel: Jag var ung en gång för länge sen  

Jag var full en gång för länge sen,  
på knäna kröp jag hem  

Alla diken var för mig ett vilohem, vilohem.  
I alla skåp, i alla hyllor, hade jag en liten skvätt,  

allt från mellanöl till 95 procent.  
Super du, så super jag och super jag, så super du,  

super inte du, så super jag ändå.  
Hej och SKÅL.  

 
Huvet slår kopparslag  

Mel: Santa Lucia  
Huvudet slår kopparslag,  

ögonen svider  
magen i obehag  
magen den lider  

Då genom strupen går  
hembränd en liten tår,  

vördat vare vårat brännvin,  
vördat vårt brännvin.  

 
Fullmåne  

Mel: Mors lilla Olle  
En gång i månan är månen full  

aldrig vi sett honom trilla omkull  
Stum av beundran hur mycket han tål  

höjer vi glaset och dricker hans SKÅL!  
 

Växa begär  
Mel: Uti vår hage  

Uti vår hage där växa begär  
kom hjärtans kär  
vill du mig något  
så finnes jag där  

kom renat och akvavita  
kom konjak och allt vad sprit är  
kom ljuva chenever kom jägerte  

Snapsvisor Midsommar 2005 Sida 2  
 

Olle i skogen  
Mel: Mors lilla Olle  

Mors lilla Olle i skogen gick  
röjde bland furar och allt vad han fick  

sågade sjuan en halv och gick hem  
kokade upp OP och konjak på dem  
Mor fick nu se dem gav till ett vrål  

kokar du skogen till ren alkohol  
Ja, sade Olle, och allt vad jag fällt  
har mina vänner ikväll här beställt  
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Spritens vådor  
Mel: Arbetets söner  

Buller o trätor samt slagsmål och fasor  
drunkning, förfrysning samt armod och trasor  

stölder o rån även mordbrand o nöd  
sjukdom o svaghet, förgiftning och död.  
Minskning av lust och av arbetsförmåga.  

Ärftliga anlag för sjukdom och plåga.  
Slapphet i vilja, i kraft och moral.  

Lidelser elände, tårar skandal.  
Laster o slöhet o uttröttat hjärta.  

Ondska, förbannelse, undergång, smärta.  
Grymhet o piskslag o missbrukad makt.  

Fattigdom, elände, skam o förakt.  
Hatet och svälten samt ängslig förbidan.  

Sprängning av hemmet samt sorger och kvidan.  
Fängelse, yrsel och vansinnig blick.  
Säg, vill du pröva allt detta så drick!  

SKÅL!  
 

Dom som är nyktra  
Mel: Du är den ende  

Dom som är nyktra dom har inget roligt  
dom har bara ansvar  

och ingenting tjo-littan-lej  
faderulla, men vi som är fulla  
vi har bara kul nästan jämt.  

Snapsvisor Midsommar 2005 Sida 3  
Inte nu  

Ska utföras med finskt uttal  
Inte nu... (vänta fem sekunder)...  

inte nu heller... (vänta fem sekunder)......  
men NU!!!  

 
Tids nog får man cykla  

Mel: Väva vadmal  
Man cyklar för lite  

men röker för mycket  
och man är fasen så liberal  

när det gäller maten och spriten  
Jag borde slutat för länge sedan  

men denna sup är så liten  
Vad tjänar att hyckla?  
Tids nog får man cykla  

 
När bolaget har öppnat  

Mel: Den blomstertid nu kommer  
När bolaget har öppnat,  

vi genom porten gå,  
fram till den bruna disken,  

där öl och flaskor stå,  
och skall vi då bestämma,  

vad vi ska ha ikväll,  
och sedan ska vi supa,  

med nubbe och med sill.  
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Halvan  
Mel: Kors på Idas grav  

Imbelupet glaset står på bräcklig fot  
Svala pilsnerflaskor lutar sig därmot  

Men därnere, miserere, uti magens dunkla valv  
Sitter Djävulen och väntar på en halv.  
Snapsvisor Midsommar 2005 Sida 4  

 
Tersen  

Mel: Kväsarevalsen  
Nu så har jag det jävligt bra  
Ingen har det så bra som jag  

Utom bror min - såvitt jag vet -  
som ligger i sprit uppå Riksmusét  

 
Spritens lov  

Mel: Helan går  
Denna thaft  

äe den bäthta thaft Thythemet haft  
Denna thaft  

är den bäthta tsaft dom haft  
Och den thom inte har nån kraft  

han/hon dricka thkall av denna thaft  
Dena thaft  

Till landth, till thjöthth, till hafth.  
 

Grannens skithus  
Mel: Vyssan lull  

Grannens skithus har ramlat omkull,  
men vårat det står där det lutar.  

Vi tar en flaska och super oss full,  
och ser hur det hela slutar  

Huset börjar svaja,  
och där föll en vägg,  

och se där satt svärmor och bajsa.  
 

Botten upp  
Mel: Talkör  

En: Vad hette skeppet?  
Alla: WASA!  

En: Hur sjönk det?  
Alla: BOTTEN UPP!  

Snapsvisor Midsommar 2005 Sida 5  
 

Tutlåt  
Mel: Båtlåt av Robert Broberg, text: E. Hultin  

Det var en karl som sa,  
åh, vad jag vill ha,  

mer å dricka,  
dricka så jag blir bra full,  

han famlade omkull,  
för en flickas skull,  
Hon var också full.  

ra-raj-raj-ra-ra-raa, ra-raj-raj-ra-ra-raa  
Andra karlen sa,  

klart att du ska ha,  
en redig tuting,  

tjut sen en ångerfull vals,  
håll om frugans hals,  

"Det hände inget alls",  
"Vad trodde du, vafalls?"  
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Öl i glas  
Mel: row, row, row your boat  

Öl, öl, öl i glas,  
eller i butelj.  

Skummande, skummande, skummande,  
skummande, ta en klung å svälj.  

 
Fjompe Törstig  

Mel: Imse vimse spindel  
Fjompe, Tompe Törstig,  

sitter i en bar.  
Vickar på stolen,  
ner i golvet far.  

Snabbt någon fyller,  
på hans glas igen,  

Fjompe Tompe Törstig,  
klättrar upp igen. 

 
Snapsarnas ordning 

 
 

1. Helan   10. Rännan 
2. Halvan   11. Smutan  

3. Tersen   12. Smuttans unge 
4. Kvarten   13. Lilla Manasse 

5. Kvinten   14. Lilla Manasses bror 
6. Sexten   15. Femton droppar 

7. Septen   16. Klämtaren 
8. Rivan   17. Kreaturens återuppstondelse 

9. Rafflan   18. Den bleka dödens dryck 
 
 

En gång i månan 
Melodi: Mors lilla Olle 

En gång i månanär månen fullmen aldrigvi sett honom ramla omkull.Stum av beundranhur 
mycket han tålhöja vi glasenoch dricka hans skål! 

Skåne saft 
Melodi: Helan går  

Skåne saft,är en sydsvensk saft med sällsam kraft.Skåne saft,den bästa saft vi haft.Vår livslust 
löses, släppes loss,när sådan saft serveras oss.Smaskens saft,till lands, till lufts, till havs. 

 
Dricka vill jag 

Melodi: Skär skära havre 
Dricka vill jagdruckit har jagdrucken blir jagdrucken var jag.Dricka är minhögsta skatt,dricka 

vill jagdag och natt. 
 

Om jag hade brännvin 
Melodi: Om jag hade pengar  

Om jag hade brännvin: Renat, Skåne, Aalborg, O P och Vinbär och en liten bäsk. Allihopa 
ställda på en rad, vad jag skulle vara glad! O Glasen fylls med brännvin: Renat, Skåne, 

Aalborg, O P och Vinbär och en liten bäsk. Livet leker, sinnet fylls med hopp, nu ska lilla 
nubben drickas opp! 

 
Vem kan ragla 

Melodi: Vem kan segla... 
Vem kan ragla för utan vin, Vem är nykter om våren, Vem kan skilja på Bäsk och Gin, Utan 

att smaka på tåren? Jag kan ragla förutan vin, å visst var jag nykter om våren, Men ej skilja på 
Bäsk och Gin, Efter den elfte tåren 
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Bäsken 
Melodi: Öppna landskap 

Jag trivs bäst bland öppna flaskor känna doften av den bäsk.Som jag lagrat några månader då 
den blir som allra bäst.För jag bränner ju mitt brännvin självoch jag kryddar det med 

malörtsblom.Mitt sinne lyfts av dryckens kravdär den glimmar i sitt glas.Jag trivs bäst bland 
öppna flaskor Då själen mår som bäst. 

 
 

Sommarvisa 
Melodi: Idas sommarvisa 

Du ska inte tro du får somnanär spriten har satt lite fartOm armar och ben börjar domnaså 
danser du samba så klart.Och när jag har fångat dej i min famnså släpper jag inte mitt 
grepp.Jag älskar dej, fast jag har glömt ditt namn jag håller dej till du skriker Släpp! 

 
Tabu 

Melodi: Tre små gummor  
Två små gubbar skulle ut en kvälldet började som en fjäder På menyn stod "drinkar 

naturell"serverade utan kläder.Vi ska ha roligt, sa gubbarna de smådet kan väl alla i TCO 
förstådricka lite vinoch åka limousinoch fröjdas med enkvinna klädd i läder! 

 
Visa mot aftonen 

Melodi: Så länge skutan kan gå 
Så länge rösten är mildså länge ingen är vildså länge spegeln på väggenger halvskaplig bildså 
länge alla kan ståså länge alla kan gåså länge alla kan trallaså fyller vi på!Och när vi börjar att 

tugga på korkendå är det dags för en vecka på torkenMen de' e' ingen idéatt bärja tänka på 
de'förrn' dom öppnar på måndagen kvart över tre! 

Hej alla vänner 
Melodi: Hej tomtegubbar  

Hej, alla vänner, fatta glasetoch låt oss sjunga och spela.Vi börjar nu det här kalasetmed att 
taga en hela.Låt helan gå så alla mådet rätta stämningen genast få.Hej, alla vänner, klara 

strupenty nu så taga vi supen. 
 

Bordeaux, 
Bordeaux 

Mel. I sommarens soliga dagar  
Jag minns än idag hur min fader Kom hem ifrån staden så glader,Och radar upp flaskor i 

rader,Och sade nöjt som så:Bordeaux, Bordeaux!Han drack ett glas, kom i extas,Och sedan 
blev det stort kalas.Och vi små glin, ja vi drack vinSom första klassens fyllesvin.Och vi 

dansade runt på bordetOch sjöng så vi blev blå:Bordeaux, Bordeaux! 
 

Vart fan har kyparn tagit vägen 
Melodi: Hej tomtegubbar  

Vart fan har kyparn tagit vägen,Det är så tomt uti glasen?Vart fan har kyparn tagit vägen,Det 
är så tomt uti glasen?Ett sånÕt kalas, med tomma glas,Det liknar natta, har han fått knas?Vart 

fan har kyparn tagit vägen,Det är så tomt uti glasen? 
 

Till rödvinet 
Melodi: En gång jag seglar i hamn 

En gång det är ingen sångOm inte på samma gångMan tar ett glas i sin handOch får på tandEn 
pärla ibland.Druva, vi varmt dig nu beLjuva minuter oss geÄn är vi ungaSjung och glamma 

och le. 
 

Spegelvisa 
Melodi: Så länge skutan 

Så länge rösten är mild,Så länge ingen är vild,Så länge spegeln på väggenGer halvskaplig 
bild.Så länge alla kan stå,Så länge alla kan gå,Så länge alla kan trallaSå fyller vi på.Vem har 

sagt att just du kom med storkenFör att bli glad av att lukta på korken.Men bland fysikbokens 
fansVi höjer bägarn med glansOch låter vinet gå ner i en yrande dans. 
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Nu vill jag ha 
Melodi: Jämtgubben 

Nu vill jag haLite vin, lite vin, lite vin meddetsamma,Jag vill må braOch känna värmen av 
vinet i kroppen. Nu vill jag haLite vin, lite vin, lite vin meddetsammaJag vill må braTy nykter 

kan ingen mänska va. 
 

Yr 
Melodi: Imse Vimse Spindel  

Imsig vimsig blir man,av ett litet glasPulsen börjar öka,hjärtat går i krasBåda knäna skälver 
och näsan den blir blåfast det är så läskigt, prövar vi ändå... 

 
Dom som är nyktra 

Melodi: Du är den ende. 
Dom som är nyktra har inte så roligtdom har bara ansvar och inte nåt tjolit- an-lej-faderulla, 

men vi som är fulla vi har bara kul nästan jämt.Det sägs att en männ'ska kan va' utan brännvin 
det stämmer kan hända men se blott den min som pryder en absolutist denär jävligt trist därför 

sjunger vi så:Dom som är ... 
 

Spritbolaget 
Melodi: Snickerboa 

Till spritbolaget ränner jag och bankar pådess port.Jag vill ha nå't som bränner bra och får 
migsketfull fort.Expediten sade godda', hur gammal kanmin herre va'?Har du nå't leg, ditt fula 

drägg? Kom hitigen när du fått skägg! Nej, detta var ju inte bra, jag ska bli fullikväll.Då 
plötsligt en idé fick jag, dom har jusprit på Shell.Många flaskor stod där på rad, så nu jagkan 

bli full och glad.Den röda drycken åkte ner, nu kan jag intetitta mer! 
 

Håll inga tal 
Melodi: Temat ur Familjen Adams 

Håll inga tal (klapp-klappHåll inga tal (klapp-klapp)Är du verbal och bara mal blir det 
skandal (klapp-klapp)Vi sitter här och lider och tror på bättre tider att vi fast sent omsider ska 

få en nubbe till!Håll inga tal.... 
 

Pojkarnas visa 
Melodi: Skära, skära havre 

Bita, bita av denså gör inga karlar nej, vi är generösa, vioch inte dom som sparar.Vi tar den i 
en enda klunk och smuttar ej som flicker så blir det lite lättareatt räkna när man dricker.Fy 

skam, fy skamför dom som biter av den!Fy skam, fy skamför dom som biter av den! 
 

Flickornas visa 
Melodi: Music, music, music 

Tjejer ifrån Rom till Hjotröttnat på att jämt begloSchwarzenegger och Guillouoch MUSkler, 
MUSkler, MUSkler, Nu för dessa macho-mändrar vi ned en persienn,skålar för en vanlig 

Svenmed MUSic, MUSic, MUSic 
 

Mors lilla Olle 
Melodi: Mors lilla Olle 

Mors lilla Olle på Krogen sattrosor på kinden men blicken var mattläpparna små liksom näsan 
var blå bara jag kunde så skulle jag gå 

 
Vi går över daggstänkt berg 

Melodi: Vi går över daggstänkt berg  
Det var en gång en helan-går-a-katt fallerasom blev förälskad i en valig katt falleraoch följden 

blev en jamarefast den var mycket tamaredet var ju blott en halvan-går-a-katt fallera. 
 

Schnapsvisa för nyktra 
Melodi: Helan går  

Hea gåschu hoffa hoffalalla ejHea gåschu hoffa hoffa ejäså innihea haälla inna halla haHea 
gåschu hoffa hoffa hej! 
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Blinka lilla stjärna där 
Melodi: Blinka lilla stjärna där  

Blinka lilla stjärna där men jag vet ju att du är blott en liten satelit,som nån ryssfan satte 
ditMen vi hinkar ialla falllilla nubben klar och kall. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLUT 
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