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Festen kan börja  

Melodi: Vårvindar friska  

Festen kan börja ingen får sörja när  

det finns både brännvin och mat  
Helan ska tömmas sorgerna  

glömmas ingen får vara tråkig kamrat  

Klappa mitt hjärta fröjdas min själ  
nubben serveras genast, nåväl!  

Nu tar vi supen öppna på strupen  
gästernas välkomstskål!  

 

SKÅL 
 



1.UTI VÅR MAGE 

Melodi: Uti vår hage 

 
Uti vår mage en längtan oss 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. 

SKÅL! 

 

2.SÅ LÄNGE RÖSTEN ÄR MILD 

Melodi: 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 stå 
så länge alla kan gå 

så länge alla kan tralla så fyller vi på. 

SKÅL! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, Melodi: Karl Alfred Boy 
 

Vi äro små humlor vi, bzz, bzz. 
Vi äro små humlor vi, bzz, bzz. 

Vi äro små humlor som tar oss en geting. 
Vi äro små humlor vi, bzz, bzz  

 
 

 

 

3.SMÅ NUBBARNA 

Melodi: Små grodorna 

 
Små nubbarna, små nubbarna, 

är äckliga att se 
Små nubbarna, små nubbarna, 

är äckliga att se 

Nu tar vi dom, nu tar vi dom, 
så slipper vi dom se 

Nu tar vi dom, nu tar vi dom, 
så slipper vi dom se 

SKÅL! 

4. Melodi: Helan går 
 

Helan går, sjung hopp faderallanlej 

Helan går, sjung hopp faderallanlej 
Och den som inte helan tar 

han heller inte halvan får 
Helan går, sjung hopp faderallanlej 

 SKÅL! 

 
6.Solmyra bastubadaren 

Melodi: En sockerbagare 
 

En bastubadare, simmar alltid naken 
De modigt dyker rakt ner i Långsvan 

 
Och får man kallsup å fiske bett, 

då får man allt smyga upp helt näck 
 

Och när så grannarna på andra sidan,  
de står och skriker av stor förtvivlan 

 
Vi gör som bastubadaren och står upp,  

Och kanske tar oss ett nakendopp 
 

Men i vår bastu badar ingen naken 
Vi tar en handduk och döljer saken 

 
Och för att vi ej ska torka ut,  

så får vi ta oss en liten sup 
 

SKÅL 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

8. Bättre och bättre snaps för snaps  

Melodi: Bättre och bättre dag för dag  

 

Bättre och bättre snaps för snaps,  
Halvan försvunnen i ett nafs.  

Låt ej törsten längre bränna,  
piggare för varje hutt vi oss känna.  

Tag nu tersen i ett drag och sjung med 
välbehag 

A-a-a-a-a-a  

det blir bättre för varje snaps vi ta 

SKÅL 

9. Titel: Finland 

Melodi: Högt över havet 

 

Finland är Finland och Finland är bra. 
Dom har en pipeline med sprit från Moskva. 

Bada Bastu, piska med ris, 
hacka hål i is. 

  
Danmark är Danmark och Danmark är bra. 

Dom har en jungfru som sitter så bar. 

Röde pölsor med Tuborg och lök, 
vi köpte billig krök 

  
Norge är Norge och Norge är bra. 

Dom har den olja som vi vill ha. 
Dyrt i baren ett jävla pris, 

klubba säl med is. 
  

Island är Island och Island är bra. 
Kriser, vulkaner och hästar dom har. 

Jag fiser i geisern vad var det jag sa, valspeck 
varje dag. 

  
Sverige är Sverige och Sverige är bäst. 

Ingvar Kamprad han tjänar mest. 
Ullared, Abba och Absolut, 

Nu är visan slut. 
 

SKÅL 

10. Titel: Siffervisan 

Melodi: Ritsch, ratsch 
 

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7 
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73 

107, 103, 102 
107, 6, 19, 27 

17, 18, 16, 15 
13, 19, 14, 17 

19, 16, 15, 11 

8, 47 ! 

SKÅL 

7. Till nubben tager man  

Melodi: Vi går över daggstänkta berg  

 
Till nubben så tager man sill, fallera, men 

också ansjovis, om man vill, fallera.  
Men om man är oviss,  

om sillen är ansjovis,  

Så tager man bara några nubbar till, fallera.  

SKÅL!   

 


