
1.  BRÄNNVINSCHIP 
    Mel: Du ska få min gamla cykel när jag dör 
    Text:Ulf Helmbold, Sköndal 
 

I min telefon där har jag inte nå´n 
liten app som söker efter Pokemon. 
Tycks mig som en skenmanöver 
det är snaps som jag behöver. 
Jag vill hellre ha en app som söker så´n. 
Mina brännvinsglas har därför fått ett chip 
som mig digitalt inbjuder till en trip. 
Gamla Norrland, Hallands fläder, 
Skåne och en rad med städer. 
Tänk en snaps för varje plats, det är ett klipp! 
 
2.  TACK OCH FARVÄL  
    Mel: Opp och ner 
    Text:Pigge Svenskberg, Hangö 
 

Opp och ner, båtens topp 
någon drog ur skeppets propp 
Skepparens sista ord 
Vi tar botten opp 
  
3.  NUBBARNA I VÅRA GLAS 
    Mel: Sov du lilla videung 
    Text: Anders Byström, Johanneshov 
 

Nubbarna i våra glas 
är könsneutrala 
de till alla mänskor dras 
och de är globala 
Homo – Hetero – Q – T – Bi 
struntar nubbarna uti 
alla som vill ha en 
bara kom och ta hen 
  
4.  FOTBOLLSVISAN 
    Meli: Skånska slott och herresäten 
    Text: Lasse Halén, Vanda 
 

Som brassarna lärde sig fotboll på gatan, 
gick alla i Malmö och nicka´ åt Zlatan 
Jag tror att jag aldrig blir stor som Pelé, 
för som när jag nubbar blir knäna gelé 
  
5.  HALSBRÄNNA 
    Mel: Skånska slott och herresäten 
    Text: Peter Thurell, Danderyd 
 

Det bränner i strupen när snapsen är tagen, 
och se´n gör den nytta först nere i magen. 
Så därför jag greppar min brännvinskaraff, 
och gläds åt att inte va´ född till giraff. 
  
6.  GRÄNSLÖST 
    Mel: När som sädesfälten böjer sig för vinden 
    Text: Gunilla Stenfors, Grankulla 
 

Vi som dricker snaps vill vara kulturella, 
sjunga visor med de mest befängda ord. 
Gärna också litet internationella, 
alla sorters brännvin ses på våra bord. 
Om vi tar en klunk av alla dessa sorter, 
eau de vie, genever, vodka,  Absolut, 
och sen ännu rundar av med litet porter, 
tror vi nog att alla gränser suddas ut.  

7.  O’BOY 
    Mel: Engelska flottan 
    Text: Hasse Nilsson, Växjö 
 

Djupt ner i havet där simmar makrillar 
å Sej, å sej å sej 
Gäddor och skäddor och ålar och sillar 
å skrei, å skrei å skrei 
Snart ska de pryda vårt middagsbord bland malört, dill 
och pors 
Skåne och Herrgårds och Nyköping och OP så vi klarar 
oss 
Tänk att till detta servera O’boy 
å nej, å nej, å nej 
 
  
8.  BONDENS  SNAPSVISA 
    Mel: Barndomshemmet 
    Text:Gunnevi Winberg, Ekenäs 
 

Här som tunga ax nu vajar svagt för vinden 
tänker jag på kornets styrka, kraft och glöd. 
Och jag känner skammens rodnad lätt om kinden 
när jag vet att kornet inte ska bli bröd!! 
  
9.   DET BÄSTA MED EN TESLA 
    Mel: Auld Lang Syne 
    Text: Henrik Carlsson, Stockholm 
 

Herr Elon Musk, uppfinn oss raskt 
Nu en bil som kör sig själv 
Så den kan köra hem med mig 
Klockan tolv en lördagskväll 
En algoritm i förarsits 
Som alltid når sitt mål 
Kör aldrig fel och drivs av el 
När jag drivs av etanol 
 
  
10.  SKARVSYLTAN 
    Mel: NU är jag pank och fågelfri 
    Text: Bosse Österberg, Helsingfors 
 

Nå, skarvar borde man, för fan, 
få skjuta ner som änder! 
Fast skarvar sägs ju smaka tran 
som sig i magen vänder. 
 
Men bra recept och glutamat 
och höga krav på kocken 
gör skarven nästan delikat 
och brännvin lindrar chocken! 
 
  
 


