Finland vann landskampen
3:e plats
Världsmästerskapen i nyskrivna snapsvisor 2016 arrangerades under
helgen på restaurang Kajsaniemi i Helsingfors. Den nya
snapsvisemästaren, 26-åriga Henrik Carlsson från Stockholm tog hem
den individuella segern. Hans visa framfördes av Zaida Granath. På
andra plats kom Gunilla Stenfors från Grankulla. Trea blev Peter
Thurell från Danderyd. Hans visa sjöngs av Anders Graffman.
Själva landskampen vanns av Finland medan Sverige vann den
populära hejarklackstävlingen där båda lagen, i gott samförstånd,
häcklar varandra så gott det går samtidigt som man hejar på de sina.
Stämningen var minst sagt rå men hjärtlig.
Värdsmästerskapen, som landskampen mellan Finland och Sverige
numera kallas, hade samlat en 225-hövdad publik. Ett fyrtiotal kom
från Sverige och stämningen i salen var på topp. Hejarop,
smädesramsor och –sånger avlöste varandra ackompanierade med
mycket skratt.
FM-tvåan Gunnevi Winberg från Ekenäs blev publikens favorit med sin
sång Bondens snapsvisa. Sången sjöngs av Maryelle Lindholm.
I den populära publiktävlingen
7-minutersvisan som denna gång hade temat ”känslor” utgick
Maryelle Lindholm med segern.
Tävlingen går ut på att vem som helst i publiken på sju minuter ska
skriva en ny visa till ett givet tema och en känd melodi.
Vinnaren utses genom skrikomröstning och hemmaplansfavören
visade sig vara rätt stark denna gång.
Som programledare agerade FiRA’s ordförande Stefan Federley och
Sveriges Martin Bondeman, som önskade alla välkomna till Sverige
nästa år då Finland och Sverige möts i en ny landskamp i Stockholm.
Landskampen föregås av nationella tävlingar. De fem bästa från
vartdera landet går sedan vidare till landskamp ”världsmästerskap.”
Världsmästare:
DET BÄSTA MED EN TESLA
Melodi: Auld Lang Syne
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
Henrik Carlsson, Stockholm
2:a plats
GRÄNSLÖST
Mel: När som sädesfälten böjer sig för vinden
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.
Gunilla Stenfors, Grankulla

HALSBRÄNNA
Melodi: Skånska slott och herresäten
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.
Peter Thurell, Danderyd
Publikfavorit:
BONDENS SNAPSVISA
Melodi: Barndomshemmet
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!!
Gunnevi Winberg, Ekenäs
7-minutersvinnare:
Tema: Känslor
Melodi: Vinden drar
Text: Maryelle Lindholm (Fin)
Svenskarna hemåt far
tack och lov för det.
Vi känslosamma finnar som blir kvar
får skåla helt i fred.
7-minuters 2:a plats:
Tema: Känslor
Melodi: Vinden drar
Text: Anders Byström (Sve)
Livet kan ofta va
ingenting att ha.
Det känns sådär ibland känns det så här,
men en sup känns alltid braaa!

