
Snapsvisor Midsommar 2005 
 
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. 
 
 
 
Eslöv 
Mel: finns inte 
 
600 bönder, 
ESLÖV!!! 
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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 
 
 
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. 
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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. 
   
 
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. 
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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! 
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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?" 
 
 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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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! 
 
 
Nu tar vi den 
Mel: O Tannenbaum 
 
Nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
nu tar vi den 
(ta supen) 
Nu tog vi den 
 
 
 
 
 
 
 

SKÅL! 
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