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Festen kan börja 

Melodi: Vårvindar friska 

 

Festen kan börja 

ingen får sörja 

när det finns både 

brännvin och mat 

Helan ska tömmas 

sorgerna glömmas 

ingen får vara 

tråkig kamrat 

Klappa mitt hjärta 

fröjdas min själ 

nubben serveras genast, nåväl! 

Nu tar vi supen 

öppna på strupen 

gästernas välkomstskål! 

SKÅL!  
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Till nubben tager man 

Melodi: Vi går över daggstänkta berg 

 

Till nubben så tager man sill, fallera, 

men också ansjovis, om man vill, fallera. 

Men om man är oviss, 

och sillen är ansjovis, 

så tager man bara några nubbar till, fallera. 

SKÅL!  
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En Liten gull 

Melodi: … 

 

En Liten gull… 

en liten gull… 

en liten gull… 

en liten gull… 

en liten gull, en gull 

en gull, en gull 

en-gull-en-gull-en-gull 

en-gull-en 

gullviva, mandelblom, katfot och blå viol. 

SKÅL!  
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Magen brummar… 

Melodi: Broder Jacob 

 

Magen brummar 

Jag försummar 

Hälla dit 

mera sprit 

Nu så skall vi dricka 

Så att vi får hicka 

Mera sprit 

Akvavit 

SKÅL! 
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Surret 

Melodi: Här kommer Karl-Alfred boy 

 

Vad är det för jädrans surr, 

pip, pip. 

Jag känner mig lite snurr, 

pip, pip. 

Jag viskar till frugan: 

Ser du också flugan? 

Nej, jag ser en geting jag, 

pip, pip. 

SKÅL!  
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Jag var tall en gång 

Melodi: Flottarkärlek 

 

Jag var tall en gång för längesen 

med grön och härlig färg 

å, nu står jag här i glaset klar och kall. 

I alla munnar, alla halsar kommer 

Helan/Halvan 

som en vän,  

Den har doft av skogar, sjöar och av berg. 

 

Du blir lummig som en tall,  

du blir stolt liksom en älg. 

Lyft på glaset, 

böj på huvudet och svälj.  

SKÅL!  
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Alla tallarna… 

Melodi: … 

 

Alla tallarna, alla tallarna 

Alla stora, alla små. 

Alla tallarna, alla tallarna 

Ska vi koka rännvin på. 

Alla tallarna, alla tallarna 

från roten till dess topp. 

Alla tallarna, alla tallarna 

Ska vi ta och ricka opp! 

SKÅL!  
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Min lilla kråksång 

Melodi: Min lilla kråksång 

 

När älgarna klappar takten 

till min lilla kråksång, 

när älgarna klappar takten 

blir den alldeles för lå-å-ång. 

 

Och när myggorna klappar takten  

till min lilla kråksång, 

när myggorna klappar takten  

blir den alldeles för kort. 

 

Men när kråkorna klappar takten,  

till min lilla kråksång, 

när kråkorna klappar takten, 

så blir den lagom lång. 

SKÅL! 
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En kulen natt 

Melodi: En kulen natt 

 

En kulen natt, natt, natt 

min båt jag styrde 

på havets vågade, vågade våg 

så skummet yrde. 

Och vart jag sågade, sågade, såg 

på havets vågade, vågade, våg 

långt ner i djupetti, petti, pe 

en fisk jag såg, och det var duuuuu 

SKÅL! 
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