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  Ordningsregler 

• Vid ankomsten, avtag endast 
ytterkläderna eftersom stämningen 
annars lätt kan bli tryckt. 

• Kontrollera på ett fint sätt att du är 
bjuden. Om inte, låtsat som det regnar. 

• Inkommen gäst bör söka sig till 
bortkommen som redan känner sig 
hitkommen. 

• Samtal under bordet undanbedes. 
• Var rädd om tänderna - bit ej av snapsen. 
• Det är strängt förbjudet att låta maten 

tysta munnen. 
• Det är strängeligen förbjudet att behålla 

sitt goda humör för sig själv,  
dela snarast möjligt ut det till de andra. 

• Vid allsång måste alla sjunga med. Helst 
samma melodi. Sjunger du fel, så stå på 
dig. Vi andra kan ha fel.  

• Gästerna bör uppmärksamma att dörrar 
med mycket höga trösklar är fönster. 

• Intagen måltid återtages ej. 
 

 
Gäster som ej avhämtas inom en vecka, 
kommer genom festkomittens försorg 
att säljas på offentlig auktion. 
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Hejsan! 
Melodi: Med en enkel tulipan 
 

Vi tar en enkel liten sång, 
men den skall ej bli så lång, 
det gäller bara, 
det gäller bara att bli bekanta. 
Vi alla titlar lägger bort, 
så kan det inte bli torrt, 
på denna festen måste alla bli bekanta. 
 

Det glada gänget har strålat samman 
och glädjen högt i taket står, 
vi måste alla med fröjd och gamman, 
gå in för festen som förestår. 
 

Ja därför måste alla nu 
få ropa hejsan och du, 
jag säger hejsan, 
du svarar hejsan, 
Vi ropar hejsan, hej, hej! 

Välkomna hit! 
Melodi: Rövarna i Kamomilla stad 
 

Nu har ni alla fått ert vin 
och nu så ska vi skåla 
och ni som inte sjunga kan  
- ja, ni får gärna skråla. 
Ni alla är välkomna nu, 
ta fram ett riktigt skönt sisu,  
Så drick nu så mycket som ni bara vill 
och i morgon drick vatten med Treo till! 
 

Ja, höj nu alla glasen här  
för nu så ska vi skåla, 
och vänd det gärna botten upp, 
säg varför ska ni snåla  
För vinet gör en go´o´ gla´ 
o´ det är ju som vi vill va´ 
Så drick nu så mycket som ni bara vill 
och i morgon drick vatten med Treo till! 

Måsen 
Melodi: När månen vandrar 
 

Det satt en mås på en klyvarbom 
och tom i krävan var kräket. 
Tungan lådde vid skepparns gom, 
där han satt uti bleket. 
Jag vill ha sill hördes måsen rope 
och skepparn svarte: Jag vill ha O P 
Om blott jag får, om blott jag får. 
 

Nu lyfter måsen från klyvarbom 
och vinden spelar i tågen. 
OPn svalkat har skepparns gom, 
jag önskar blott att jag såg en. 
Så nöjd och lycklig den arme saten, 
han sätter storsegel den krabaten. 
Till havs han far och halvan tar.  
 

Nu månen vandrar sin tysta ban 
och tittar in genom rutan. 
Då tänker jag att på ljusan dag  
då kan jag klara mig utan. 
Då kan jag klara mig utan måne,  
men utan renat och utan skåne, 
det vete fan, det vete fan. 
 

Den mås som satt på en klyvarbom, 
den är nu död och begraven, 
och skepparn som drack en flaska rom, 
han har nu drunknat i haven. 
Så kan det gå om man fått för mycket, 
om man för brännvin har fattat tycke. 
Vi som har kvar, vi resten tar. 
 

Börja med ett röstprov 
Mel: Så länge skutan kan gå 
 

Så långe rösten är mild 
så länge ingen är vild 
så länge spegeln på väggen 
ger halvskaplig bild 
Så länge alla kan stå 
så länge alla kan gå 
så länge alla kan tralla 
så fyller vi på . . . 
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En klo för lille bror  
Melodi: Bä, bä, vita lamm  
  
Droppar faller lätt  
uti kräftans dar.  
Droppar titt och tätt  
vi tillsammans tar.  
Vi tar en snaps för far,  
och sedan en för mor.  
Och kräftans klor för lille, lille bror.  

Ett kräftkalas  
Melodi: O Tannenbaum  
  
Ett kräftkalas, ett kräftkalas,  
det är kalas med fulla glas.  
Men finns det bara tomma glas,  
så är det inget kräftkalas.  
Ett kräftkalas, ett kräftkalas,  
det är kalas med fulla glas.   

Kräftan  
Melodi: Jänta å ja  
  
Kräftan och jag, kräftan och jag,  
vi trivs så bra tillsammans, hon och jag.  
Kräftan och jag, kräftan och jag,  
vi trivs i fröjd och gamman.  
Där ligger hon på ett fat mellan dill  
och lovar precis så mycket du vill.  
Och får man en iskall nubbe därtill  
av glädje man faller samman.  

Regnskydd  
Melodi: Apladalen i Värnamo  
 
Nu kommer regnet, sa vädergubben  
Nu skyfall hotar att dränka nubben  
Till paraplydrink får den kläs ut  
Men hellre det än att den spä´s ut! 

Kräftan är ett läckert djur  
Melodi: Kovan kommer, kovan går  
  
Kräftan är ett läckert djur,  
läckert djur, läckert djur.  
Färgen den går aldrig ur,  
aldrig ur, aldrig ur.  
Går den bakåt är den okokt.  
Går den framåt är det oklokt,  
att du tar en pärla till,  
men du gör ju som du vill.  
  

Nu har vi fest här i vårt hus  
Melodi: Nu har vi ljus här i vårt hus  
  
Nu har vi fest här i vårt hus  
kräftan är kommen, vi tar oss ett rus!  
Flaskor och glas, folk i extas, vilket kalas!  
Kräftan lyser röd och grann i stugan  
grannen sitter där och suger ut han.  
Hör du gubben, nu ska på stubben  
vi ta den här lilla nubben.  

 Kräftexcersis  
Melodi: Amanda Lundbom  
  
Har ni kvar av helan, gubbar?  
- bom faderi och bom faderalla  
får ni inte flera nubbar!  
— bom faderi faderallanlej!  
  
Backa undan är precis  
som en kräftas exercis!  
Hugg i!  
Men den är död förhoppningsvis  
— bom faderi faderallanlej!   
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Månens lov  
 Melodi: När månen vandrar  
  
När månen vandrar sin tysta ban  
och tittar in genom rutan  
då tänker jag att på ljusa da'n  
så kan jag vara den utan  
Ja, jag kan klara mig utan måne,  
men utan renat och utan Skåne?  
De' vete fan! De' vete fan!  
  

Kräftnubben 
Melodi: Små grodorna  
 
Dom nubbarna, dom nubbarna 
är lustiga att ha. 
Dom nubbarna, dom nubbarna, 
dom vill vi gärna ha. 
Ej röra, ej röra, 
nej skala kräftan först. 
Och sedan, och sedan, 
vi släcka våran törst. 

 

Kräftans lov  
Melodi: Å jänta å ja  
  
Å kräfta å ja, å kräfta å ja  
hoppas det är en hona!  
Å nubben därtill, å nubben därtill  
— klöser som kräfteklorna!  
  
För kräftorna har  
i klorna sin kraft  
och kräver just  
denna kraftiga saft  
som ger oss den kraft  
som svenskarna haft  
från Kiruna till Landskrona!   

Uppå kräftkalaset  
 Melodi: Uppå källarbacken  
  
Uppå kräftkalaset, uppå kräftkalaset  
där må ni tro  
tar man sig en liten, tar man sig en liten  
till varje klo!  
Genom strupen, lilla supen  
rinner ner och gör oss glada!  
Dill i kronor, vackra honor  
- hoppa i så far ni bada!  
  

Kräftsamling  
Melodi: Veva, veva positiv  
  
Är du kraftigt positiv?  
Gillar du små kokta liv?  
Se, vad unga, gamla  
sig kring kräftor samla!  
  
Och till varje kräftas klo  
dricker vi, det må ni tro  
utav akvaviter  
några centiliter!  
  

En för varje hona  
Melodi: Vals i gökottan  
  
(Försten, andern, tredjen ...)  
Fjärden ligger blank  
som ett nybonat golv  
solen går i havet  
och kräftorna do-oftar!  
  
Hannarna är fjorton  
och honorna tolv!  
Och för varje tar vi en hutt!  
Smutt! Smutt!  



  4  

Kräftorna sköna  
Melodi: Vårvindar friska  
  
Kräftorna sköna, dillkronor gröna  
lysa så grant bland blommor och bla’r.  
 
Nubbarna ila, finna ej vila  
förrän i magen störtvågen far.  
 
Gläd dig min mage, håll dig beredd,  
Helan vi tage, på längd och bredd.  
 
Och lilla snapsen, dyker så rapp sen  
ner i sin sköna bädd.  
  

Festen kan börja 
Melodi: Vårvindar friska 
 
Festen kan börja, ingen får sörja, 
här finns både kräftor och ost. 
 
Vem sade ordet skål här vid bordet, 
viskningen hördes vida omkring. 
 
Kräftpesten härjar inte i år, 
kräftfesten manar skål och gutår. 
 
Mångubben myser, nubben den fryser, 
värm den och känn hur härligt du mår. 
 

Helangorakatt 
Melodi: Vi gå över daggstänkta berg 
 

Det var en gång en helangorakatt, fallera 
som älskade en vanlig bonnakatt, fallera. 
Och följden blev en jamare 
fast den blev mycket tamare 
och kallades för halvan-går-akatt, fallera. 
 

Helan går 
Melodi: Traditionell 
 
Helan går, sjung hopp, 
fa-de-ral-lan-lal-lan lej! 
Helan går, sjung hopp, 
fa-de-ral-lan lej! 
Och den som inte helan tar, 
han heller inte halvan får. 
Helan går! 
... 

Sjung hopp, fa-de-ral-lan-lej! 
 
 

Kräftruset 
Melodi: Nu ha vi ljus 
 

Vi ta´ ett rus 
här i vårt hus. 
Kräftan är kommen 
hopp tralalala. 
Snapsen är här, 
månen den är 
full som ett bär. 
 
Hej nu brinner alla vackra ljusen. 
Kräftorna och månen är på snusen 
tralala tralalalala tralalalala tralalala! 
 

En gång i månan 
Melodi: 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! 
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Härjarevisan 
Melodi: Gärdebylåten 
 
Liksom våra fäder vikingarna i Norden, 
drar vi riket runt och super oss under borden. 
Brännvinet har blitt ett elixir för kropp såväl 
som själ. 
Känner du dig liten och ynklig 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 ska vi ut och härja,  
supa och slåss och svärja, 
bränna röda stugor, å’ så lära små barn fula 
ord (fy fan). 
Med blod ska vi stäppen färga. 
Nu änteligen lär jag  
kunna dra nån verklig nytta av min  
hermodskurs i mord. 

Ingmar Bergmans 
snapsvisa 
Melodi: Ingen  
 
Tystnad... Tagning... 
 

Mors lilla Olle 
Melodi: Mors lilla Olle 
 
Mors lille Olle i skogen gick  
leta bland furerna fast han ej fick.  
Sågade sju och en halv och drog hem,  
kokade OP och konjak av dem.  
 
Mor fick nu syn på’n gav till ett vrål:  
- Kokar du skogen till ren alkohol?  
Klart sa Olle, och allt som jag fällt,  
är till vår fest uti afton beställt. 
 

Kräfta prydd med dill  
Melodi: Blinka lilla stjärna  
 
Kräfta, kräfta prydd med dill, 
och e immig sup därtill, 
bröd och smör och ost och sill, 
och så några supar till. 
Kräfta, kräfta prydd med dill, 
nu vi fått allt vad vi vill. 
 
 
 
 
 

Supen den rinner 
Melodi: Mors lilla Olle  
 
Supen den rinner längs strupen fram. 
Den värmer och gör att det fest blir med 
glam. 
Man äter sin kräfta med smak utav dill. 
Man kan inte motstå 
det kräver en till. 

Våran kräfta 
Melodi: Gubben Noak 
 
Våran kräfta, våran kräfta 
har båd´klo och stjärt 
Klon den ska vi knäcka 
stjärten ska vi spräcka. 
Sedan supen ner i strupen 
häller vi så tvärt. 
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Längtan är stor 
Melodi: Sommaren är kort 
 
Inte en flaska så långt ögat kan nå 
Inte en droppe sprit på flera dar 
Med en räka i mun och kräftor i dill 
vi sitter på festen och törstar ihjäl 
Långsamma dagar segar förbi 
Längtan den är stor, större än du tror 
men nu är den här,  
så ta för dig flaskan är full 
Snapsen den är bäst,  
ikväll så är det fest 
Så lyssna på mig, fyll på tills jag ramlar omkull 

Kräftan i mitt hjärta 
Melodi: Stockholm i mitt hjärta 
 
Kräftan i mitt hjärta 
för dig vill jag skåla ännu 
Kokad till rödaktig fägnad 
flodernas kung är du 
Av skaldjur jag känner i världen 
är du det djur som fått allt 
Genom kräftstjärtens kärlek till spadet 
en blandning av dill och salt 

Vi ska festa 
Melodi: Mössens arbetarsång ur Askungen 
 
Vi ska dricka, vi ska festa 
Vi ska göra vårat bästa 
Vi ska inte sitta stilla 
och inte snapsen spilla 
Kräftorna ger kraften 
Vi suger i oss saften 
och vi ska bara suga, sjunga, snapsa, leka, 
vara unga 
för vi har det jättefestligt nu’uu! 
 

Bamses festvisa 
Melodi: Bamsevisan 
 
Jag skall festa ta det lugnt med spriten, 
ha det roligt utan att bli 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 groggbuffé. 
 
Jag är skitfull, däckar först av alla, 
missar festen - men vad gör väl de’? 
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk, 
kastar upp på bordsdamen bredvid. 
 

När jag kom hem från 
Gärdet 
Melodi: Gärdesvisan 
 
När jag kom hem från Gärdet  
så tog jag mej en knorr, 
för kläderna var blöta  
men strupen den var torr. 
Och jag tänkte liksom så,  
det är bäst att blöta på,  
för strupen torker fortare  
än kläderna ändå. 
Och jag tänkte liksom så, 
det är bäst att blöta på,  
för strupen torker fortare 
än kläderna ändå. 
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Balladen om den kaxiga 
myran 
 
Jag uppstämma vill min lyra 
Fast det blott är en gitarr 
Och berätta om en myra 
som gick ut att leta barr 
Han gick ut i morgondiset 
sen han druckit'sin choklad 
och försvann i lingonriset 
både mätt och nöjd och glad 
Både mätt och nöjd och glad 
 
Det var långan väg att vandra 
Det var långt till närmsta tall 
Han kom bort ifrån dom andra 
men var glad i alla fall 
Femtio meter ifrån stacken 
just när solnedgången kom 
hitta han ett barr på backen 
som han tyckte mycket om 
som han tyckte mycket om 
 
Han fick streta han fick stånka 
han fick spänna varje läm 
och så började han kånka 
på det fina barret hem 
När han gått i fyra timmar 
kom han till en ölbutelj 
Han såg allting som i dimma 
bröstet hävde som en bälj 
bröstet hävde som en bälj 
 
Den låg kvar sen förra lördan 
jag ska släcka törsten min 
tänkte han och lade bördan 
utanför och klättra in 
Han drack opp den sista doppen 
som fanns kvar i den butelj 
Och så slog han sig för bröstet 
och skrek ut jag är en älg 
och skrek ut jag är en älg 
 

Ej ett barr jag drar till tjället 
Nu så ska jag ta mig fan 
lämna skogen å istället 
vända opp och ner på stan 
Men han kom aldrig till staden 
Något spärrade hans stig 
En koloss där låg bland bladen 
och vår myra hejdar sig 
Och vår myra hejdar sig 
 
Den var hiskelig att skåda 
den var stor och den var grå 
och vår myra skrek Anåda! 
om du hindrar mig att gå 
Han for ilsket på kolossen 
som låg utsträckt i hans väg 
Men vår myra kom ej loss sen 
Han satt fast som i en deg 
Han satt fast som i en deg 
 
Sorgligt slutar denna sången 
Myran stretade och drog 
Men kolossen höll en fången 
Till han svalt ihjäl och dog 
Undvik alkoholens yra 
du blir stursk men kroppen loj 
Och om du är född till myra 
brottas aldrig med ett Toy 
Brottas aldrig med ett Toy 
 

Trollkaren från Indialand 
 
I Indialand bak Himalajas rand 
där händer det konstiga saker iblan. 
Där Bodde en trollkarl han trollade så, 
att åtta bliv nitton och nitton blev två. 
 
Han trollade så att ett berg kunde bli 
en fettisdagsbulle med vispgrädde i, 
så vattnet, som rann i en flod, ett tu tre, 
förvandlades till både kaffe och te. 
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Han trolleritrollade också så att 
ett nötskal stack ut som en ståtlig fregatt, 
så stjärnorna regnade ned som gullsand 
och månen föll som en citron i hans hand. 
 

Och Kejsarn av Kina han sa: "Jag slår vad, 
att ingen förvandlar sig till lemonade!" 
"Ha-ha" ropade trollkaren "se då på min kraft!" 
och Slim Salabim blev till ett glas saft. 
 

Men solen sken het över risfält och älv, 
och trollkarln blev törstig och drack opp sig själv. 
det skedde i misshugg, som ni nog förstår, 
men det har han ångrat i sjuhundra år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans på Brännö brygga 
 
Kors va de vimlar av segel i da. Är de 
kappsegling? 
Nej de ä lörda! Ja vesst! Då förstår jag vatt 
pojkarna ska. 
Dom har enna som ledit i da. 
Där seglar Kålle med kubben på svaj. 
Hej på dej dö! Hur har du det själv då. 
De ä tjo vad det vefftar kom me om du vill! 
Ja, du vet la va vi lägger till? 
 
De ä dans på Brännö brygga  
en gammal och kär tradition. 
Fullt med publik och trevli musik! 
Ja, va var en vals utan dragspelets ton,  
och en dans på Brännö brygga  
är för många ett stort äventyr. 
Där är glädje och fest!  
Se där ute i väst blinkar Vinga fyr. 
 

Från Vinga Sand (dunk dunk dunk dunk dunk) 
hörs in mot land (dunk dunk dunk dunk dunk) 
blandat med dragspelslåt  
dunket från en feskebåt. 
Dansen den går, (dunk dunk dunk dunk dunk) 
hjärtat det slår, (dunk dunk dunk dunk dunk) 
slår för en liten vän och för Bohuslän. 
 
Ada å Beda å Kålle å ja  
tar en vickning i ruffen på ”Florry”, 
Å ”preppen” den hänger i tamp som den ska 
Men i sällskap med ”tra-lal-lal.la”. 
Kålle som är på ett prima humör bjuder upp 
med ett: ”Ska vi?” 
Å me Ada i famn går han in för en dans som 
om tyngdlagen inte fanns. 
 
De ä dans på Brännö brygga  
en gammal och kär tradition. 
Fullt med publik och trevlig musik! 
Ja, va var en vals utan dragspelets ton, 
och en dans på Brännö brygga  
är för många ett stort äventyr. 
Där är glädje och fest!  
Se där ute i väst blinkar Vinga fyr. 
 
Från Vinga Sand (dunk ...) 
hörs in till land (dunk ...) 
blandat med dragspelslåt  
dunket från en feskebåt. 
Dansen den går, (dunk ...) 
hjärtat det slår, (dunk ...) 
slår för en liten vän och för 
BOHUSLÄN. 
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Så länge skutan kan gå 
 
Så länge skutan kan gå så länge hjärtat kan slå 
så länge solen den glittrar på böljorna blå 
Om blott en dag eller två så håll till godo ändå 
för det finns många som aldrig en ljusglimt 
kan få 
 
Och vem har sagt att just du kom till världen 
för att få solsken och lycka på färden 
Att under stjärnornas glans bli purrad uti en 
skans 
att få en kyss eller två i en yrande dans 
Ja vem har sagt att just du ska ha hörsel och 
syn 
höra böljornas brus och kunna sjunga 
Och vem har sagt att just du ska ha bästa 
menyn 
och som fågeln på vågorna gunga 
 
Och vid motorernas gång och ifall natten blir 
lång 
så minns att snart klämtar klockan för dig 
ding ding dong 
Så länge skutan kan gå så länge hjärtat kan slå 
så länge solen den glittrar på böljorna blå 
 
Så tag med glädje ditt jobb fast du lider 
snart får du vila för eviga tider 
Men inte hindrar det alls att du är glad och 
ger hals 
så kläm nu i med en verkligt sjusjungande vals 
 
Det är en rasande tur att du lever min vän 
och kan valsa omkring uti Havanna 
Om pengarna tagit slut gå till sjöss om igen 
med Karibiens passadvind kring pannan 
 
Klara jobbet med glans gå iland någonstans 
ta en kyss eller två i en yrande dans 
Så länge skutan kan gå så länge hjärtat kan slå 
så länge solen den glittrar på böljorna blå 
 

Sjösala vals  
 
Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin 
säng, 
Solen står på Orrberget. Sunnanvind brusar. 
Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng 
Hör min vackra visa kom sjung min refräng. 
 
Tärnan har fått ungar och dyker i min 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 sin 
gren! 
 
Kurre, kurre, kurre! nu dansar Rönnerdahl! 
koKó! Och göken ropa uti hans gröna dal 
och se så många blommor som redan slagit ut 
på ängen. 
gullviva, mandelblomm, kattfot och blå viol. 
 
Rönnerdahl han binder utav blommor en 
krans, 
binder den kring håret, det gråa och rufsiga, 
valsar in i stugan och har lutan till hands, 
väcker fru och barnen med drill och kadans. 
 
Titta, ropa ungarna, Pappa är en brud 
med blomsterkrans i håret och nattskjorta till 
skrud! 
Och se, så många blommor som redan slagit 
ut på ängen. 
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 
 
Rönnerdahl är gammal, men han valsar ändå! 
Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner. 
Sällan får han rasta, han får slita för två. 
Hur han klarar skivan kan ingen förstå - 
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ingen utom tärnan i viken (hon son dök) 
och ekorren och finken och vårens första gök 
och blommorna, de blommorna som redan 
slagit ut på ängen. 
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 
 

 
 
 

Fritijof Anderssons 
paradmarch 
 
Här kommer Fritiof Andersson, 
det snöar på hans hatt  
han går med spel, 
han går med sång! 
Hej mina lustiga bröder.  
 
Det knarrar under klackarna, 
det är en vinternatt 
Hej om du vill, 
säg bara till, 
så går vi hem till Söder! 
 
O bugen Er i bylingar i bucklor och batong 
och ställen Er på sidorna, 
för gränder, den är trång. 
Där går en här som frös och svalt 
men segrade ändå, 
den går med sång, 
Den går med spel 
till Spanien och Bordeaux. 
 

Albertina 
 

Där byggdes ett skepp uti norden, 
Albertina så var det skeppets namn.  
Pumpa läns: 
Albertina må så vara! 
Albertina, ingen fara! 
Albertina, så var det skeppets namn.  
Pumpa läns: 
 

Den skutan är allaredan målad. 
Hon är målad i rött och gredelint.  
Pumpa läns: 
Hon är målad, må så vara! 
Hon är målad, ingen fara! 
Hon är målad i rött och gredelint.  
Pumpa läns: 
 

Albertina hon är redan lastad, 
hon är lastad med öl och brännevin.  
Pumpa läns: 
Hon är lastad, må så vara! 
Hon är lastad, ingen fara! 
Hon är lastad med öl och brännevin.  
Pumpa läns: 
 

På böljorna gungar Albertina, 
ja, hon gungar på böljorna de blå.  
Pumpa läns: 
Ja, hon gungar, må så vara! 
Ja, hon gungar, ingen fara! 
ja, hon gungar på böljorna de blå.  
Pumpa läns: 
 

Albertina, hon haver nu strandat, 
hon har strandat bland bränningar och skär. 
Pumpa läns: 
Hon har strandat, må så vara! 
Hon har strandat, ingen fara! 
Hon har strandat ibland bränningar och skär! 
Pumpa läns: 
 

Dess gravskrift är allaredan skriven, 
den är skriven på förgyllande latin.  
Pumpa läns: 
Den är skriven, må så vara! 
Den är skriven, ingen fara! 
Den är skriven på förgyllande latin.  
Pumpa läns: 
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På stranden står flickan och gråter, 
ja, hon gråter för lilla vännen sin.  
Pumpa läns: 
Ja, hon gråter, må så vara! 
Ja, hon gråter, ingen fara! 
Ja, hon gråter för lilla vännen sin.  
Pumpa läns: 
 

Men nu så är Albertina bärgad, 
hon är bärgad ibland bränningar och skär. 
Pumpa läns: 
Hon är bärgad, må så vara! 
Hon är bärgad, ingen fara! 
Hon är bärgad ibland bränningar och skär. 
Pumpa läns: 

Ny Rönnerdahl 
Mel: Rönnerdahl..... 
 

Rönnerdahl han skuttar 
med ett skratt ur sin säng. 
Fastnar i sitt lakan, 
slå näsan i sängstolpen. 
Rullar ned på golvet 
i en våghalsig sväng 
slutar sen att skratta 
när stortån får däng.  
 

Virrig i sin hjärna 
han reser sig på knä 
och ser då mången stjärna 
fast morgon nu de är 
och se så många märken  
som redan slagit ut på benen, 
blåa och vackra i 
morgonens svaga ljus. 

Kokosnöt  
 
Far jag kan inte få upp min kokosnöt, 
Alla sätt jag prövat har vart fel. 
Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel, 
Bordet fick hack, parkett golvet sprack men 
nöten den är hel. 

Far jag kan inte få upp min kokosnöt, 
Nej inte med ens hammare och spik. 
Vare vägg nu har små märken här och var, 
Det är bara kokosnöten som är sig lik. 
 

Ja det är bara kokosnöten som är sig liiiik! 
Allt det andra verkar mera kalabalik. 
 

Säg mig minns du flygeln far? 
Glöm bort den är du rar. 
för det är bara kokosnöten som är sig lik där 
hemma! 
 

Far jag kan inte få upp min kokosnöt, 
Fast jag försökt att krossa'n mot en dörr. 
Ty hur jag nu dängde så måste jag ha dängt 
fel. 
För dörren gick upp och mamma kom in men 
nöten den är hel! 
 

Far jag kan inte få upp min kokonöt, 
Ne trotts att jag gav min mor en ny mimik. 
När du henne ser så tror jag att du ler för det 
är bara kokosnöten som är sig lik. 
 

Ja det är bara kokosnöten som är sig liiiik! 
Allt det andra verkar illa gjord mossaiik. 
 

Mammas nos blev grann, 
Och hakarna försvann. 
Det är bara kokosnöten som är sig lik där 
hemma. 
 

Far jag kan inte få upp min kokosnöt, 
Nej inte ens med nitroglycerin. 
Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt 
och väl, 
Bortåt jag sprang och sen sa det pang. 
Men nöten den är hel. 
 
Far jag kan inte få upp min kokonöt, 
För jag behärskar ej nån sprängteknik. 
Vårt lilla hus om du ser? 
Se det står där inte mer. 
Det är bara kokosnöten som är sig lik! 
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Ja det är bara kokosnöten som är sig liiiik! 
Allt det andra verkar mera pyromanik, så att 
säga. 
Brandkårns jobb blir lätt, den enklaste dom 
sett. 
För det är bara kokosnöten som är sig lik, så 
lik, så lik, så lik! 
För det är bara kokosnöten som är sig liiiik! 

Gå på fest! 
Mel: Du ska få min gamla cykel 
 
När som livet kännes tråkigt grått och trist 
GÅ PÅ FEST 
När på gott humör emellanåt är brist 
GÅ PÅ FEST 
När du tror att allting grånar 
ska du se att himlen blånar 
när på banan dansen dånar 
GÅ PÅ FEST! 
 
Är du vissen, klen och trött och matt och svag 
GÅ PÅ FEST 
Skulle hjärtat bara slå vartannat slag 
GÅ PÅ FEST 
Strunt i doktorn och recepter 
medicin och farmaceuter 
sluta upp att känna efter 
GÅ PÅ FEST 
 
Är du ung och glad och spelman eller kär 
GÅ PÅ FEST 
Eller gift och gubben elak sur och tvär 
GÅ PÅ FEST 
Är du änkeman och sprallig 
eller börjar du bli skallig 
eller känner du dig mallig 
GÅ PÅ FEST! 
 

Opp och hoppa! 
Mel: Shottis på Valhall 
 
Gosse och flicka, nu ska vi dricka 
Nu är det fest då får ingenting klicka. 
Kom och ta chansen, nu börjar dansen, 
om bordsdamen bromsar så hojta och skrik: 
 
Opp och hoppa, hej, inga sorger nej,  
det ska dansas härinne i natt. 
Strunt i alla kval, här ska bli en bal. 
Opp och hoppa, om och du har spatt. 
 
Ta en bägare till, det är det du vill. 
Nej, se där rullar redan din hatt! 
Min ostyriga kom hit, till vår lustiga rit! 
Opp och hoppa här inne i natt! 
 
Golven de gungar, rutorna rungar, 
kannorna klirrar och ögonen irrar. 
Herrarna hickar, flickorna fnittrar,  
värden på stället myser och mår. 
 
Opp och hoppa – tjo! På nå´n annans sko! 
Det blir trångt men så trevligt i natt. 
Kom igen min vän, har du krafter än? 
Opp och hoppa, fast golvet är glatt! 
 
Vem tog bort mitt glas? Sicket snyggt kalas! 
Nej, se där står ju bägarn min skatt! 
Min ostyriga kom hit, till vår lustiga rit! 
Opp och hoppa här inne i natt! 
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Svenska medelallsången 
Melodi: Kostervalsen 
 
Kom i Jungfrusund  
lägg din runda säng om min vals.  
Fritiof Rönnerdahl  
böjde hjässan i Samborombon.  
Svävande bruna ben  
över daggstänkta berg fallera.  
Sjung och le och Du och jag  
där som lagrarna gro - SKÅL 

Ingen fest? 
Melodi: Idas sommarvisa 
 

Ni ska inte tro att det blir nån fest, 
ifall inte vi sätter fart. 
Och pratar och skrattar och dansar, 
för då kommer stämningen snart. 
Vi gör så att flickorna blommar. 
Vi gör hela “danshagen” grön. 
Och nu när vi alla har kommit, 
så börjar vi kvällen så skön. 
 

Det finns inte vatten i flaskorna, 
men ändå vi hoppar och far. 
I dansen det känns som vi flyger, 
när flickan i famnen vi tar. 
I friska luften bland träden, 
går rökare kring här och där. 
För himlen är vacker på kvällen, 
så inne vi röker ej här. 
 

Och mat har vi ordnat åt allihop, 
för det tycker vi ni ska få. 
Och andra små roliga lekar, 
som passar när stora blir små. 
Men nu ser jag fram emot kvällen. 
Det gör vi väl alla till mans. 
För då blir vi fulla med vin och sång, 
och bena blir fulla med dans. 
 

Festvisa 
Melodi: Fia Jansson 
 

Nu har vi fattat häftet så nu ska vi sjunga 
så fönstren ska skallra och taken ska gunga 
Vi lovar att vi allting ska göra förresten 
när något stämmer in på oss här uti texten 
 

Herrar som bär en slips ni ska stå upp från 
stolen 
likaså alla damer som tagit på kjolen 
Även dom som på jobbet har stolar som rullar 
eller som varje dag dricker kaffe med bullar 
 
De som har många vänner ska knacka i glaset 
likaså alla som trivs på detta kalaset 
Alla som har en bil med servetten ska vinka 
och de som har behov de kan gå ut och … 
 
Damer som bära BH ska niga två gånger 
och alla herrar bockar som har kortkalsonger 
De som är över 30 ska stå upp och dansa 
de som har nått pensionsålder måste sig 
sansa 
 
Alla med armbandsur de ska tralla en visa 
sen tackar vi för maten som vi har fått spisa 
Hej allesammans det var ju livat förresten 
att vi fick råkas uppå denna festen! 

Ju mer vi e' tillsammans 
Ju mer vi e' tillsammans 
tillsammans, tillsammans 
Ju mer vi är tillsammans 
ju gladare vi blir 
För mina vänner är Dina vänner 
och Dina vänner är mina vänner 
Hej 
Ju mer vi e' tillsammans 
ju gladare vi bli. 
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Go festen in 
Melodi: When the Saints... 
 

Go festen in, go festen in 
Go festen in och trivs med oss 
And very welcome everyhopa 
So we can sing go festen in 
 

Go festen in, go festen in 
Go festen in all släkt and friends 
We are so glad att we can see you 
Att we can sing go festen in 
 

To tjejs and boys, it’s very skojs 
We like to see so many strongs 
We känning oss so very happy 
We singing welcome in our songs 
 

To all of you, it´s riktigt true 
Välkomna hit med all your voice 
And sing så att ni keep on sjunga 
När ni tonighting go to kojs 
 

Go festen in, go festen in 
We singing all go festen in 
We klappa takt med våra handsings 
När vi nu sings go festen in! 

Fader Abraham 
Med rörelser: ”höger hand” – dunka takten med 
höger hand i bordet.”Vänster fot”- stampa takten 
med vänster fot i golvet osv. 
 

Fader Abraham, fader Abraham, 
fyra söner hade han. 
Och dom åt och drack, 
och dom drack och åt, 
och dom ropa si så här;  
Höger hand! 
 

Fader Abraham, fader Abraham, 
fyra söner hade han. 
Och dom åt och drack, 
och dom drack och åt, 
och dom ropa si så här; 
Höger hand! Vänster hand! 

 

Fader Abraham, fader Abraham............. 
Höger hand! Vänster hand! Höger fot! 
Fader Abraham, fader Abraham............. 
Höger hand! Vänster hand! Höger fot! 
Vänster fot! 
 

Fader Abraham, fader Abraham,................. 
Höger hand! Vänster hand! Höger fot! 
Vänster fot! 
Rumpan! 
 

Fader Abraham, fader Abraham,................. 
Höger hand! Vänster hand! Höger fot! 
Vänster fot! 
Rumpan! Munnen: SKåL! 
 

Ovanlä´r 
Melodi: Ovan där 
 
Ovanlä´r och sulan sitter lös.  
Två par tofflor - bägge utan plös.  
Köp sandaler och lufta dina tär.  
För du svettas mindre utan ovanlä´r. 
 

Gasflygmaskinen 
Melodi: I sommarens soliga dagar 
 
En gasflygmaskin en dag uppfann jag 
med den ut i rymden försvann jag 
en flygtur på tre minuter hann jag 
se'n hände det så här, på ett ungefär 
 
Först kom ett dån, se'n kom ett vin 
och se'n kom hela flygmaskin 
se'n kom en krans från farbror Frans 
och sen kom stadens ambulans 
och se'n kom det tre journalister 
från Stockholms Aftonblad 
och sist kom jag 
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Musen och älgen 
Mel: När månen vandrar  
 
Det satt en mus i en hushållsost 
och åt och åt utan måtta 
tills osten blivit en mushåls-ost 
och han en klotformad råtta 
"Så bra", sa musen, "att va en fettboll, 
nu kan jag rulla med hast åt rätt håll: 
Ostindien! Ostindien!" 
 
Det satt en älg i en klyvartopp 
Förklädd i älgjaktens månad 
Han var befjädrad till horn och kropp 
Och skepparn blev smått förvånad 
"Jag är en mås, goa skepparn" ljög den  
förklädda älgen, därefter flög den 
Mjukt föll han sen 
på skepparen. 

Fredmans sång NR 21 
 
Så lunka vi så småningom 
Från Bacchi buller och tumult 
När döden ropar:'granne kom, 
Ditt timglas nu är 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 tag dig då en sup, 
Tag dig sen en dito två, dito tre, 
Så dör du nöjdare. 
 
Du, vid din remmare och press 
Rödbrusig och med hatt på sned, 
Snart skrider fram din likprocess 
I några svarta led. 
 

Och du som pratar där så stort 
Med band och stjärnor på din rock, 
Ren snickarn kistan färdig gjort 
Och hyvlar på dess lock. 
 

Tycker du att graven etc... 
 

Men du, som med en trumpen min 
Bland riglar, galler, järn och lås 
Dig vilar på ditt penningskrin 
Inom ditt stängda bås. 
 

Och du, som svartsjuk slår i kras 
Buteljer, speglar och kopal, 
Bjud nu godnatt, drick ur ditt glas 
Och hälsa din rival. 
 

Tycker du att graven etc... 
 

Säg, är du nöjd, min granne, säg? 
Så prisa världen nu till slut. 
Om vi ha en och samma väg, 
Så följoms åt...drick ut. 
 

Men först med vinet, rött och vitt 
För vår värdinna bugom oss 
Och halkom sen i graven fritt 
Vid aftonstjärnans bloss. 
 

Tycker du att graven... 

Temperaturvisan 
 
När temperaturen är hög uti kroppen 
närmare fyrtio än trettiosju. 
Ja så ska det vara när ångan är oppe 
och så är fallet uti detta nu. 
 

Det rullar, det rullar ... 
 

Nu får för varandra oss presentera 
och ifrån stolen vi reser oss opp. 
Herrarna börja och djupt de sig buga 
damerna sedan från stolen far opp. 
 

August och Lotta ... 
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Rakt över bordet hittar vi en granne 
ett stadigt tag i hans händer vi ta. 
Sen ska vi gunga som båten på havet 
glasen vi akta så de ej gå i kras. 
 

Det rullar, det rullar ... 
 

Ja ikväll ska vi alla vara glada och sjunga 
glädjen skall vara överst på topp. 
Jenka vi dansar så plankorna gungar 
om någon trillar vi reser han opp. 
 

Det rullar, det rullar ... 
 

Pippis sommarvisa 
 
Och nu så vill jag sjunga 
att sommaren är skön, 
och träden är så fina 
och marken är så grön, 
och blommorna är vackra 
och höet luktar gott 
och solen är så solig 
och vattnet är så vått, 
och lille fågeln flyger 
i boet ut och inn, 
och därför vill jag sjunga 
att sommaren är min. 
 
Och jag vill också sjunga 
att fjärilar är bra, 
och alle söta myggor, 
dom vill jag också ha, 
och jag är brun om bena 
precis som det ska va, 
och därför vill jag sjunga 
att bruna ben är bra. 
Och jeg har nya fräknar 
och prickigt sommarskinn, 
och därför vill jag sjunga 
att sommaren är min. 
 

Jag vill ha blommig 
falukorv till lunch 
 
Jag vill ha blommig falukorv till lunch, 
mamma. 
Nåt annat vill jag inte ha. 
Jag hatar tomaten och fisken och spenaten 
och plättarna med lingonsylt 
Fläsk - har vi för ofta 
Lamm - smakar som kofta. 
Biff med lök är riktigt läbbigt. 
Jag vill ha blommig falukorv till lunch, 
mamma. 
Nåt annat vill jag inte ha.  
 
Jag vill ha blommig falukorv till lunch, 
mamma. 
Nåt annat vill jag inte ha. 
Nä, aldrig jag äter mer rotmos och potäter 
och isterband och kalvkotlett. 
Pytt - det är för pyttigt. 
Mjölk - det är för nyttigt. 
Knäckebröd för hårt att tugga. 
Jag vill ha blommig falukorv till lunch, 
mamma. 
Nåt annat vill jag inte ha. 
 

Knö dig in 
 
Knô dej in fast dörrá e trång 
För här e änna nått på gång 
När som Du känner Dej joggens vessen, 
Ta Dej en frikväll, Du kan adressen. 
Ta och lyssna till skrölet, 
Det skummar utav ölet, 
Och alla gamla tjommarna e här. 
Ja, det trängs och det brötas 
Och ve´ desken tjötas, 
Sicken festlig atmosfär. 
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Knô Dej fram fast golvet e trångt. 
På de kan Du änna komma långt. 
När som de spritter i ben och armar 
Ta dej en runda – musiken larmar. 
Kom å lyssna till skrôlet 
De skummar utav ölet 
Å alla gamla tjommarna e här. 
De trängs å de brôtas 
Å vid disken tjôtas. 
Vicken festlig atmosfär. 
 

Knô Dej ut fast dörra e trång 
Å lätta på trôcket någon gång. 
Gå bakom knuten, du vet adressen. 
Öppna på kranen, du vet finessen. 
Kom å lyssna på skrôlet. 
De skummar utav ölet 
Å alla gamla tjommarna e där. 
De trängs å de brôtas 
Å vid disken tjôtas 
VILKEN FESTLIG ATMOSFÄR! 

Göteborgskt 
Mel: I Apladalen 
 
Nu Kal å Ada har fått semester 
och liksom andra förnäma gäster 
de hyrde in på ett flott hotel 
och gick och dansa varenda kväll. 
 
En dröm var Ada i vitt och rosa 
och Kal i fracken med Boy och dosa 
som puta ut under hans kavaj 
varur han tagit en kraftig paj. 
 
Bland vackra damer i tunna tyger 
sig ner mot badstranden Kalle smyger 
i nylonbadbyxor, med lappen kvar, 
som Ada köpt uti Grand Bazar. 
 
Han märkte strax att han satt på ”grini” 
ty dom blev mindre än en ”Bikini” 
det var en särdeles billig sort 
som uti havsvatten smälte bort. 

Då Kalle märkte att han var naken 
han vände badgästpubliken baken 
med ett resårband omkring sin buk 
så blek i böljan han satt på huk. 
 
Oh hemska fara, med kalla handen 
han börja kravla sig upp mot stranden 
ty situationen var ganska mörk 
- men han fick se en asjovisburk. 
 
Nu kom ju räddningen, var ju givet 
han sprang ur havet för glatta livet 
i adamsdräkten men burken fram 
och gjorde samtidigt god reklam. 
 
Ja, stackars Ada, så röd i nyllet 
som lapa solsken i vita tyllet, 
när hon fick skåda sin kavaljer 
hon tog nog aldrig semester mer. 
 
Och Kal han badar nog aldrig mera 
sen han var tvungen att konservera 
en sån konserv som är rätt unik 
och kan ej köpas i nån butik. 

Kal å Ada 
Mel: Fritiof och Carmencita (Evert Taube) 
 
Johanssons bar, en liten krog på Vattugatan, 
den ligger där som förut krogen Gamla 
Skatan. 
Nästan i kanten utav paradisbranten, 
och med utsikt över hamnen och gamla 
Hisingsstan. 
Dit jag kom jäsande en afton häromdan. 
För jag ville ha en bärsa.  
 
Estniskt och nittisexprocent, 
doftade tillsammans med en aning 
hemmabränt. 
Bakom disken i ett förkläde så vitt, 
satt bland bridge och Trettinian lilla vännen 
Ada. 
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Mamma Katarina bred och satt, 
hälsa med ett ”haj på daj, dö Kal” så brett och 
glatt. 
Jag fick in min lilla bärsa och sen Ada sa till 
mej: 
”Säj mej, lelle Kålle, hur känns det?”  
 
”Ada, Ada lella vän, håller du utav mig än? 
Jag ska snacka med din farsa och din morsa 
jag skall ordna det för oss, lella Ada.””Nej, 
min käre lelle Kal, 
locka ej med sådant tal, 
för du hyser andra planer när det gäller mej 
än att gefta dej, döö”.  
 
”Ack, lella Ada, gör mej inte så förvreden. 
Jag hade elva rätt på tipset härförleden, 
farsan hade tio och min morsa hade nio, 
så det trilla lite pluring på familjen som du 
ser. 
Säj, lella Ada, vill du dela det med mej, 
bara vi blir lyckligt gefta.”  
 
”Nej, Kålle, tjata inte mer! Jag vet nog du 
säjer så till många, många fler. 
Och förresten sa min farsa just idag, att han 
kände en tjomme 
som ä så mycket bättre. 
En som på Näset stuga har 
Hönökutter har han minsann samman med 
sin far 
han har stadigt jobb på Prebbens 
och han lirar uti GAIS. 
Och han spelar underbar fotboll.”  
 
”Ada, Ada lella vän, akta dej för såna män. 
Spela fotboll det kan nästan vem som helst 
och GAIS dom ligger som du vet i tvåan. 
Jag skall skaffa mej ett fik! Du skall stå i min 
butik! 
Sen, när vi blir gefta, söta ungar ska du få 
som kan spela fotboll.” 
 

Båtlåt 
 
Det var en båt som sa till en annan; 
"va du va stilig. Vi borde borda varann, 
gjorda för varann och köla lite grann, 
som bara båtar kan." 
Badda bam bam bam bam 
Badda bam bam bam. 
 
Andra båten sa;"klart att jag vill va 
med och kryssa. 
Kyssa din stiliga för, i en stillsam slör, 
vi varann förför. 
som bara båtar gör." 
Badda bam ... 
 
"Och när det blir lä 
ja, då kan vi klä av oss seglen. 
Ligga en stund vid en boj, 
skepp o'hoj. 
Gnida vår fernissa lite grann och fnissa, 
kasta (t)ankar. 
Bli lite vågade, ha lite skoj, 
oj, oj, oj!" 
 
"Och hur vi sedan få 
en och kanske två egna små jollar, 
jollrande efter på släp 
i ett navelrep, 
e en hemlighet, 
som bara båtar vet." 
Badda bam bam bam 
Badda bam bam bam. 
 
"Vi kan lägga till i äktenskapets hamn, 
vid en brygga, 
bygga ett båthus som vi kunde ligga i, 
och tjära ner varann' 
som bara båtar kan." 
Badda bam bam bam 
som bara båtar kan 
badda bam dam bam bam 
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