
Snapsvisor Midsommar
SJUNG!



1. JAG SKA FESTA
Melodi: Bamse
Jag ska festa,

ta det lungt med spriten,
ha det roligt utan att 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, i med punchen,

sen en groggbuffé.
Jag är skit full, däckar först av alla,

missar phesten men vad gör väl de´?
Blandar hejdlöst öl med gammal 

filmjölk.
kastar mat på alla som är med.

Refräng:
Spyan rinner ner på ylleslipsen,

Raviolin torkar i mitt hår
Vem har lagt mig under matsalsbor-

det?
Vems är gaffeln i mitt högra lår?

2. TILL SPRITBOLAGET RÄNNER 
JAG 

Melodi: Emils sång
Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.

Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:

Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.

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

Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.

Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

3. HELAN GÅR 
Helan går,

sjung hopp falleri faderallan lej,
helan går,

sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar

han inte heller halvan får
Helan gåååååååår

sjung hopp faderallan lej.
Halvan går

sjung hopp falleri faderallan lej
halvan går

sjung hopp faderallan lej
Och den som inte halvan tar,

han heller inte tersen får,
Halvan gååååår,

sjung hopp faderallan lej.

4. LITEN UNDULAT
Melodi: Med en enkel tulpan

Jag är en liten undulat
som får så dålig mat
för dom jag bor hos
ja, dom jag bor hos

dom är så snåla!
Dom ger mig fisk varenda dag

och det vill jag inte ha
jag vill ha brännvin, jag vill ha bränn-

vin
och Coca-Cola!

Jag är en gammal dromedar
som inte har mycket kvar

och dom jag bor hos
ja, dom jag bor hos

dom är så sura!
Dom ger mig vatten i en hink

det tycker jag smakar pink
jag vill ha brännvin
jag vill ha brännvin

och Angostura!

5. HUMLORNA
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.
Vi äro små katter vi – mjau, mjau.
Vi äro små katter vi – mjau, mjau.
Vi äro små katter, som tar oss en 

jamare
Vi äro små katter vi – mjau, mjau.

Vi äro små fiskar vi – blubb, blubb.
Vi äro små fiskar vi – blubb, blubb.

Vi äro små fiskar, som tar oss en 
kallsup.

Vi äro små fiskar vi – blubb, blubb.
Vi äro små musslor vi, klapp klapp
Vi äro små musslor vi, klapp klapp
Vi äro små musslor, som tar oss en 

pärla
Vi äro små musslor vi, klapp klapp

Vi äro små änglar vi, flax flax
Vi äro små änglar vi, flax flax

Vi äro små änglar, som tar oss en jävel
Vi äro små änglar vi, flax flax

6. JAG TROR PÅ AKVAVIT
Melodi: 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 truddelutt

och sen så tar vi våran hutt.

7. TROLLDRYCKEN
Melodi: Trollmor (o aj aj aj aj buff)

När nubben är upphälld och glittrar 
som pärlor

i alla de immiga glasen
Då sjunger vi glada för alla som 

lyssnar
de vackraste ord vi känner:

Oj, oj, vad den gör gott, den nubben 
som vi fått

Ja visst är det en trolldryck, vi bättre 
aldrig mått!



8. JAG HADE EN GÅNG EN SNAPS
Melodi: jag hade en gång en båt

Jag hade en snaps en gång
jag hörde en ton slås an
så sjöng vi en liten sång
och snapsen försvann!

Svara mej Du: Var är den nu?
Jag bara undrar: Var är den nu?

9. HUNDLIV
Melodi: Mors lilla Olle

Fars lille schnauzer gick ut en dag
mötte en mopsflicka lustig och glad.
Vad blev det av denna avlings-kol-

laps?
En söt liten mauzer, en schnops och 

en schnaps.

10. FYLLEBJÖRNARNA
Melodi: Bumbibjörnarna

HICK HURRA!
För här kommer fyllebjörnarna,
ramlar fram igenom sagorna.

Å vi får supa mer!
Fyllebjörnssaften, den magiska kraf-

ten.
O visst blir man full, om man dricker 

utav den.
Ondska och törnar, det klarar fylleb-

jörnar.
De kämpar och spriten och segrar 

igen!
HICK HURRA!

För här kommer fyllebjörnarna,
ramlar fram igenom sagorna.

Å vi får supa mer!
SKÅL!

11. MIDNATTSMAGI
Melodi: Midnatt råder tyst det är i 

husen
Midnatt råder

snart om några timmar
några timmar.
Snapsen ner i

torra halsen simmar
snapsen simmar.

Tick tack, tick tack,
ticke ticke, tick tack

tick, tick, Tack

12. IMSE VIMSIG
Melodi: Imse Vimse spindel

Imsig vimsig blir man av en liten hutt.
Blodet börjar rusa, hjärtat tar ett skutt.

Benen skälver, näsan den blir blå.
Fast det är så läskigt

vågar jag ändå.

13. MÅNEN
Melodi: Mors lilla Olle

En gång i månan
är månen full

men aldrig vi sett
honom ramla omkull
Stum av beundran
hur mycket han tål
höjer vi glasen och
dricker hans skål

14. ETT LITET GLAS TILL MATEN
Melodi: Den Blomstertid
Ett litet glas till maten,
vår törst den är så stor.

Nu nalkas det en nubbe,
i frostad flaska bor.

Med bild och livlig värma,
den stilla rinner ner.

När man sen sig närma,
Vi tar oss några fler.

15. LILLA LILLA NUBBEN
Melodi: Imse Vimse spindel

Lilla, lilla nubben klättrar i en fart,
upp ifrån magen, som ej visat klart.
Ner kom ölet, bubblande och ven.
Lilla, lilla nubben klättrar ner igen.

16. NUBBEN GO’A
Melodi: Gubben Noa

Nubben go’a, nubben go’a
var här, men försvann!

(Nubben tages)
Efter en så’n stark en
slår man lätt i marken.

Därför vi oss. därför vi oss
stöttar mot varann!

17. SMÅ NUBBARNA
Melodi: Små grodorna

Små nubbarna, små nubbarna
er vill jag inte se

Små nubbarna, små nubbarna
er vill jag inte se

I glasen på borden ska ni ej vara mer
I glasen på borden ska ni ej vara mer
För ni ska ner, för ni ska ner, för ni ska 

ner i mig
För ni ska ner, för ni ska ner, för ni ska 

ner i mig.

18. IDA’S (MID)SOMMARVISA
Melodi: Imse Vimse spindel

Ni ska inte tro vi blir fulla
ifall vi inte sätter fart.

Och gör så att glasen blir fyllda
och flaskan så härlig och tom.

Sjunga och glädjas och kul ska vi ha
och festa till midsommardan

sen går vi hem med ett minne kvar
som varar till följande år.

19. MIDSOMMARVISAN
Melodi: Den Blomstertid nu kommer

Den nubbetid nu kommer
men många snapsar små.

Vi njuter dem om sommarn
och dricker så vår skål!


