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”Brännvin är för den gemene man oundgängligt, såvida det måttligt brukas, 
tjänar dem både till läkedom och styrka” 

RIKSDAGEN 1723 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Så drick och var glad: - på vår sorgliga jord 
man gläder sig aldrig för ofta. 

… Just nu, då du kan, hav en lycklig minut, 
och tänk på den kommande sedan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

tag dig sen dito en, dito två, dito tre, 
så dör du nöjdare” 

Carl Michael Bellman 
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POPULÄRA REFRÄNGER 
 
 

 

1. 
Ljuvlig är sommarnatten,   
blånande vikens vatten 
och mellan bergen och tallarna 
hördes musiken och trallarna. 
Flickan har blommor i håren 
månen strör silver i snåren. 
Aldrig förglömmer jag stunderna 
där uppå Svinsta skär. 
 
2. 
En gång jag seglar i hamn 
en gång blir du i min famn 
en gång berättas min vän 
sagan om en som kommer igen. 
En gång i drömmarnas land 
vandrar vi två hand i hand 
en gång min älskling 
kommer jag hem till dig. 
 
3. 
För ingen gav mig en sådan stund 
som jungfrun på Jungfrusund. 
Och ingen räckt mig en sådan mun 
som jungfrun på Jungfrusund. 
Jag hållit i mina armar 
så många ljuvliga barmar, 
men ingen så ljuv och rund 
som jungfrun på Jungfrusund. 
 
4. 
Se svarte Rudolf han dansar 
han böjer sin nacke och ler, 
han tänker på stormande nätter 
i Amsterdams glädjekvarter. 
Han drömmer om flickornas kransar 
och svävande bru – una ben 
på stranden av blå – åa slätter 
vid Samoa må – ånens sken. 
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LINNÉA 
 
 
Jag har skrivit till min flicka, 
jag har skrivit till min vän, 
jag fick svar den nittonde i denna månad, 
jag har prydit hennes kammare 
med blommor och med grönt, 
och på väggen hänga tavlorna så skönt. 
 
Hennes namn det är det vackraste 
som jag beskriva kan, 
ty Linnéa är det skönaste på jorden. 
Det som blomsterkonungen 
inunder höga granar fann, 
något skönare jag ej beskriva kan. 
 
Jag har seglat och berest 
så många länder på vår jord, 
mången flicka har jag närmare beskådat, 
men när pengarna tog slut 
då fick jag ensam gå ombord, 
man får ångra mången gärning som blev gjord. 
 
Men den flicka som är trogen 
den hon en gång lovat har, 
har väl makt med både vindar och med väder, 
när man tager fram porträttet 
man i kistelärkan har, 
ja, då märker man att ingen är så rar. 
 
Och det lockar och det viskar 
och det hugger och det drar 
när man ser bilden av sin svenska flicka, 
den som ständigt är iland 
och hos sin älskling vara kan, 
vej ej hur det känns ombord för en sjöman. 
 
Törna in i våta kläder 
i en sur och ursel skans 
och så ut igen och alle man till väders ! 
När orkanens alla djävlar 
på atlanten går till dans, 
och för jämnan skall en sjöman va till hands. 
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NU TAR VI DEN Mel. ? 
 

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 ! 
 
 
NUBBEN  Mel. Hej tomtegubbar 
 

//: Tänk om jag hade lilla nubben i ett snöre i halsen, :// 
Jag skulle dra den upp o ner, den skulle smaka så mycket mer, 
Tänk om jag hade lilla nubben i ett snöre i halsen. 
 
 
 
UTAN SMÄRTA  Mel. Gubben Noak 
 

Utan smärta till vårt hjärta, nubben sig begav. 
Åkte som på kana, sånt beror på vana. 
Tack du lille, att du ville, gå hos oss i kvav. 
 
 
MORS LILLA OLA Mel. Mors lilla Olle 
 

Mors lilla Ola på krogen satt 
Rosor på kinden men blicken var matt 
Läpparna små liksom näsan är blå 
”Hade jag broddar så skulle jag gå” 
 
 
GÄDDERA  Mel. Original 
 

När gäddera leker i vik o vass 
Och sola står högt bakom Sjöbloms dass 
Ja, då är det vååår 
Se upp därnere !!! 
Nu kommer den ……….. Ja, då är det vår. 
 
 
KORS  Mel ?  
 

Kors i all sin dar har jag brännvin kvar 
Är jag närsynt ?   Eller snål ?     Skål !!! 
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VÄLKOMMEN HIT Mel. Jänta å ja … 
 

Välkomna hit. Ta Er en bit. 
Nu skall vi glömma sorger och slit. 
Skoj ska vi ha, dansa vi ska  
och trivas sådär förtroligt. 
Humöret på alla toppen skall nå 
skratta  och sjunga det kan vi få. 
Med minnen av kvällen hemåt vi gå, 
I kväll ska vi ha det roligt. 
 
 
STOPP EN STUND  

Mel. Räven raskar över isen 
Stopp en stund med skratt och pratet 
Kniv och gaffel lägg på fatet 
Seden är, att så här 
Man handskas med destillatet. 
 

Man lyfter glaset med höger hand 
och trycker läpparna mot dess rand. 
Man dricker ur,  
och grinar sur 
och väntar sen på resultatet. 
 
 
VI GÅ ÖVER ÅN …  

Mel. Vi gå över daggstänkta berg 
Vi gå över ån efter sprit, fallera 
men efter vatten gå vi ej en bit, fallera 
ja, sup kära bröder (systrar) 
fast näsan är röder 
för tids nog så blir den akvavit, fallera ! 
 
 
KOPPARSLAGAREN  

Mel. En sockerbagare 
En kopparslagare här bor i staden 
han får nog jobb under morgondagen. 
Vi tar en nubbe, ja fler ändå, 
så han får pannor att hamra på. 
 



 6 

 
LINGONRÖDA NÄSOR Mel. Flickorna i Småland 
 

Med lingonröda näsor och med bullrande bas 
och skinande som solen uppå våra små kalas, 
vi sjunga och vi tralla när vi höja våra glas,  
men vad är det som gör att vi nu komma i extas ? 
Det är stänk av livets vatten, det är helan lilla vän, 
det är litrarna som staten inte lagt beslag på än. 
Det är halvan tersen qvarten och en grogg vi dricka sen  
och till morgonen vi spart den lilla återställaren. 
 
 
TULPANEN   

Mel. Med en enkel Tulipan 
Vi tar en enkel liten sång 
Men den får ej bli för lång, 
Vi har så bråttom, Vi har så bråttom, 
Att fatta glaset. 
 

Det glada gänget har träffats åter 
och glädjen högt uti taket står, 
Vår kära värd nu sin röst upplåter 
och vi undrar vad åt honom går. 
 

Jo, med en enkel liten fras 
han härmed höjer sitt glas, 
Han säger: Hejsan 
Vi tackar: Hoppsan 
Så tar vi huttsan 
Hej !!!    Hej !!! 
 
 
FINLANDSSVENSK SNAPSVISA 
 
Alla fattar sina glas ! 
 
Talkör:  Titta Taket !!! 
 
 
NUBBEN     

Mel. Svarte Rudolf 

Se nubben väntar i glaset 
han väntar så kall och så klar. 
Vad vore väl hela kalaset 
ifall inte nubben vi tar ? 
Den tas både arla och särla 
ty den smakar jämt lika bra. 
Och därför nu tar vi vår pärla 
och skålar för den:  
HIPP HURRA ! 
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BYSSAN  

Mel. Byssan lull 

Byssan lull, utav brännvin blir man full 
slipsen man doppar i smöret. 
Och näsan den blir röd 
och ögonen får glöd 
men tusan så bra blir humöret ! 
 
 
FINKEL Mel. ? 
 

Krök armen i vinkel ! 
här vankas det finkel. 
Och finka vankel och vanka finkel 
och kröka armen i vinkel. 
 
 
 
FÖRSTA SUPEN  

Mel. O, Susanna 

Första supen har nu runnit ner 
men se magen vill ha mer. 
Om vi inte genast halvan tar 
höres magens kommentar: 
O besinna ! 
den saken är ju klar: 
Både tarmvred, magsår och kolik 
dunstar bort med lite sprit. 
 
 
 
POKALEN   

Mel. Lili Marleen 
Framför oss på bordet 
står nubben klar och kall 
den rinner genom strupen 
som Niagaras fall. 
Höj då pokalen din, min vän 
och i ett drag vi svepa den. 
Ja skål – Ja skål – Ja skål ! 
Du dyra alkohol. 

 
 
 
 


