
Snapsvise vinnarna FM 2015 på rest Kaisaniemi i Helsingfors 
 
1:a plats 
MERKEL OCH JAG 

Mel: Jänta o jag 
Text: Lasse Halén 

  
Merkel och jag, Merkel och jag, 
vi skall göra världen bättre idag 
Merkel coh jag, Merkel och jag, 
för nu vill vi rädda Grekland. 
Först ska vi ta ett flyg till Aten, 
sen köpa stora tempel av sten, 
och öar som Rhodos, Kreta med fler, 
därefter tar vi Skåne. 
  
2:a Plats 
KRYDDAT BRÄNNVIN 

Mel: Jag har bott vid en landsväg 
Text: Bosse Österberg 

  
Jag har blandat en snaps, 
ungefär som den här; 
stark och kryddad, 
som brännvin var förr. 
Det var svårt så att hitta 
dess smakkaraktär 
och senare hem och min dö 
  
3:e plats 
OM IGEN 

Mel: När månen vandrar 
Text: Gunilla Stenfors 

  
All återvinning är populär, 
det kan man lätt konstatera. 
Men det är ofta ett stort besvär 
att källsortera med mera. 
Så vi har slutat att returnera, 
hos oss får snapsflaskan cirkulera. 
Och om igen 
så tar vi den. 
  
 

4:e plats 
ALASKA 

Mel: Vi gå över daggstänkta berg 
Text: Kristina Bruun 

  
En liten sup den vill jag gärna ha, fallera 
en nubbe till den skulle sitta bra, fallera. 
Men fan tog min flaska 
och rymde till Alaska. 
Den jäveln vill kantänka 
ha den kall, fallera. 
  
5:e plats 
GRAVÖLSVISA 

Mel: Helan gick i vänstra foten 
Text: Bosse Österberg 

  
Gravgrävarna kistor travar 
bom faderi och faderade ralla 
nya ner i gamla gravar 
bom faderi faderallan lej. 
Mycket omtyckt arbetsplats 
bom faderi faderallan lej. 
Hugg i – och dra! 
Där tas för varje ben en snaps 
bom faderi faderallan lej! 
  
 
 
 
 
 
 
7-minutersvisans vinnare 
Tema: CIRKUS 

Mel Imse vimse spindel 
Text: Lasse Fredriksson 

  
Cirkus eller cirka, betyder ungefär 
Är det int’ så noga, strunta i det här 
När du snaps beställer och måttet du anger 
betyder cirka mindre och cirkus alltså mer. 
 


