
 Burkarna från Norrland 
Melodi: Flickorna i Småland 
 
När nätterna blir längre 
och när kvällen är sval 
då kommer det en högtid 
som är sommarens final 
Det ligger nåt i luften 
och vi vet nog vad det är 
Det vattnar sig i munnen 
när man tänker på så'nt där ... 
 
De' e' burkarna frän Norrland, 
det är strömmingen som e' 
kultiverad och förädlad 
till en högre kvalité! 
De' e' burkarna från Norrland, 
som är lagrade så att 
de har blivit hela Sveriges 
gastronomiska skatt! 
  
SKÅL! 

Visst tar du en nubbe 
Melodi: Vi gå över daggstänkta berg 
 
Visst tar du en nubbe nå'n gång (Nå än 
sen!) 
och stämmer då kanske upp en sång (Till 
en vän?) 
till surströmmingens minne 
nu vilar den där inne 
i tunn-, tjock- och blindtarmens prång. 
(Ligger den??) 
 
SKÅL! 

Om du äter upp en sill 
Melodi: Kors på Idas grav 
 
Om du äter upp en sill som surnat 
till 
mår din mage inte riktigt som du 
vill. 
NEJ surströmming skall det vara 
om din mage skall må bra. 
Den vet också vilken vätska den 
vill ha. 
 
SKÅL! 

Surströmmingsfisken i magen gick 
Melodi: Mors lilla Olle 
 
Surströmmingsfisken i magen gick, 
undrade varför ej sällskap han fick. 
Ropade högt; Var är nubben i kväll? 
- Låt mej få se honom snart är du snäll. 
 
SKÅL! 

Nu hoppas vi att vi har tur 
Melodi: En sjöman älskar havets våg 
 
Nu hoppas vi att vi har tur. 
Hör fiskspadets skvalp! 
Att strömmingen är lagom sur, 
när vi tar dess skalp. 
Farväl, farväl, 
förpestande lukt. 
Du kräver en droppe fukt. 
 
SKÅL! 

Surströmming går i havet 
Melodi: Flickan hon går i ringen 
 
Surströmming går i havet 
bland tång å korall. 
Surströmming går i havet 
bland tång och korall. 
Han tar sig en kallsup 
när fasen han vill. 
Han tar sig en kallsup 
när fasen han vill. 
 
SKÅL! 
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