
FINLAND	  VANN	  VM	  2017	  
	  
Rena	  rama	  karnevalen	  rådde	  på	  Operaterassen	  i	  Stockholm	  lördagen	  den	  18	  
november	  då	  160	  gäster	  hade	  tagit	  plats	  i	  salongen	  då	  VM	  i	  nyskrivna	  
snapsvisor	  skulle	  avgöras.	  Mängder	  med	  blå-‐gula	  samt	  blå-‐vita	  flaggor,	  hattar	  
och	  andra	  prylar	  samt	  tutor	  och	  visselpipor	  ljöd	  i	  salongen	  när	  Sverige	  och	  
Finland	  möttes	  i	  ädel	  kamp	  om	  segern	  i	  den	  roliga	  tävlingen.	  Sedvanligt	  hade	  
hejarklackarna	  ochså	  förberett	  sig	  med	  hejaramsor	  och	  nidvisor	  för	  att	  heja	  på	  
de	  egna	  och	  häckla	  på	  motståndaren	  för	  att	  ytterligare	  höja	  stämningen.	  Under	  
dagens	  lopp	  inkom	  även	  ”telegram	  från	  presidenten	  och	  kungen”	  för	  att	  
understryka	  tävlingens	  viktighet.	  
	  
I	  den	  jämna	  tävlingen	  utgick	  Finland	  med	  segern	  och	  individuellt	  var	  det	  
läkaren	  Christian	  Andersson,	  Mariehamn,	  som	  tog	  hem	  segern	  med	  sin	  visa	  
”Finlands	  snaps”.	  Juryns	  motivering	  löd:	  ”Brännvinsdrickandets	  djupaste	  
mening	  och	  idé.	  Allt	  annat	  är	  inställsamhet.	  Melankoli	  och	  vemod	  är	  en	  
drivande	  kraft.”	  Andra	  plats	  gick	  till	  Hasse	  Nilsson,	  Växjö,	  med	  visan	  ”Insikt	  om	  
träning”	  och	  tredje	  pris	  till	  Åsa	  Gunnarsson,	  Ås,	  med	  visan	  ”Mera	  på”.	  Till	  
publikfavorit	  röstades	  Caj	  Gustafsson,	  Simrishamn,	  med	  visan	  ”Ko-‐ko”.	  
	  
I	  den	  populära	  publiktävlingen	  7-‐minutersvisan	  utgick	  Maryelle	  Lindholm	  från	  
Helsingfors	  med	  segern.	  Temat	  i	  år	  var	  vatten.	  Tävlingen	  går	  ut	  på	  att	  vem	  som	  
helst	  i	  publiken	  på	  sju	  minuter	  ska	  skriva	  en	  ny	  snapsvisa	  till	  ett	  givet	  tem	  och	  
en	  given	  melodi.	  Vinnaren	  utses	  med	  skrikomröstning	  och	  inte	  ens	  bortaplan	  
hindrade	  Lindholm	  för	  att	  åter	  segra	  i	  denna	  ädla	  tävling.	  
I	  den	  jämna	  hejarklackskampen	  utgick	  Sverige	  med	  segern.	  Programledarna	  
Martin	  Bondeman	  från	  Sverige	  och	  FiRA’s	  ordförande	  Stefan	  Federley	  hälsade	  
alla	  välkomna	  till	  Helsingfors	  i	  november	  2018	  då	  nästa	  VM	  avgörs.	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
Världsmästare:	  
FINLANDS	  SNAPS	  
Melodi:	  Hallelujah	  (Leonard	  Cohen)	  
Text:	  Christian	  Andersson,	  Mariehamn	  
	  
Vårt	  land	  är	  styrt	  av	  vemoden,	  
av	  dystra	  kvinnor,	  tysta	  män	  
som	  strävsamt	  odlat	  jorden	  på	  sin	  torva	  
Vad	  finner	  vi	  då	  glädje	  i?	  
Vad	  minskar	  vår	  melankoli?	  
Jo	  svaret	  är:	  Vi	  dricker	  Koskenkorva	  
Koskenkorva,	  Koskenkorva	  
Koskenkorva,	  Koskenkorva	  
	  
	  
2:a	  plats	  
INSIKT	  OM	  TRÄNING	  
Melodi:	  Värnamovisan	  
Text:	  Hasse	  Nilsson,	  Växjö	  
	  
Och	  alla	  springer	  och	  motionerar	  
och	  lyfter	  tyngder	  och	  promenerar	  
men	  varför	  ränna	  i	  skog	  och	  snår	  
det	  är	  ju	  bättre	  att	  Helan	  går	  
	  
	  
3:e	  plats	  
MERA	  PÅ	  
Melodi:	  ”Imbelupna”,	  Kors	  på	  Idas	  grav	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Text:	  Åsa	  Gunnarsson,	  Ås	  
	  
Ja,	  det	  sägs	  man	  måste	  vara	  mera	  på.	  
Lätt	  att	  säga,	  men	  jag	  undrar	  på	  va	  då?	  
Jag	  har	  provat	  pikalurv	  och	  lyse,	  men	  jag	  kan	  
ha	  fel.	  
Tänker	  nu	  försöka	  testa	  med	  kanel.	  
	  
	  
Publikfavorit:	  
KO-‐KO	  
Melodi:	  Brevet	  från	  kolonien	  
Text:	  Caj	  Gustafsson,	  Simrishamn	  
	  
Göken	  hoar	  bort	  i	  skogen,	  
själva	  sitter	  vi	  på	  krogen,	  
dricker	  snaps	  och	  blir	  på	  röken,	  
men	  den	  ende	  som	  blir	  redlös	  det	  är	  göken.	  

	  
	  
7-‐minutersvinnare	  
Tema:	  Vatten	  
Melodi:	  Mors	  lilla	  Olle	  
Text:	  Maryelle	  Lindholm	  
	  
Vattnet	  i	  Stockholm	  sägs	  smaka	  bra	  
Ett	  påstående	  som	  jag	  möter	  med	  tja.	  
Jag	  föredrar	  faktiskt	  att	  bo	  vid	  en	  kran	  
Ur	  vilken	  det	  rinner	  snaps	  hela	  dan	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


