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Thank you for the brännvin

Hembrännarnas nationalsång

Mel. Thank you for the music

Mel. Öppna landskap

Thank you for the brännvin,
that keeps us singing,
thanks for all the joy it´s bringing,
who could live without it,
I ask in all honesty ?
What would life be?
Without a snaps and a skål, what are
we ?
So I say: thank you for the brännvin
for bringing it to me

Jag trivs bäst i slutna sällskap
ganska ödsligt vill jag bo
alla månader på året
så att själen kan få ro

Stilla konversation med
blicken fäst på glaset framför
dej.
Mel. Yesterday
Yes te´ dej,
fast de´ alltid blir en mess me´ mej
kära snaps,
så e´ du helt okej,
jag säjer alltid
yes te´ dej

Helan går – variant
Mel. Helan går
Helan går,
och halvan snart är drucken ur
kvarten står
och väntar på sin tur
och sen så går vi över till
att dricka lite vad vi vill
spad från sill
och saft från krossad dill

jag trivs bäst i slutna sällskap
där jag känner var och en
där det kan bli prat om apparat
som pojkar gör till män
där bränner jag mitt brännvin själv
och kryddar med nåt blad av ört
sen dricker vi med välbehag
till lax och sill och vört
jag trivs bäst i slutna sällskap
ganska ödsligt vill jag bo.

Uti vår nubbe
Mel: Uti vår hage
Uti vår nubbe finns blommor och bär,
som gör dig nöjd.
Hela naturen den finner du där!
Kom malört och svarta vinbär,
johannesört, dill och enbär,
kom fänkål och kummin
kom hjärtansfröjd!
Carl von Linné var så bildad och fin,
det kan ni tro!
Skålade gjorde han nog på latin:
cum Ribes ett Artemisia,
Hypericum et Melissa,
Faeniculum, Carum,
cum Spirito!
Ja, den godaste pärlan är jag!!!
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Vacker?

Sillvisa

Mel. Varför är jag inte vacker?

Mel: Jungfrun hon går i dansen

Jag blir vacker när jag dricker
Varje nubbe ordnar så,
Men den skönhet som jag fick är
helt försvunnen dan därpå…

Å silla ho' går i havet
bland torsk å makrill.
Å silla ho' går i havet
bland torsk å makrill.
Ho' tar sig en kallsup
när tusan ho vill!
Ho' tar sig en kallsup
när tusan ho vill!

alt
(Jag blir vacker när jag dricker
Varje nubbe ordnar så,
Men naturen kompenserar,
Tar tillbaka dan därpå...)

Talltrall
Mel: Kovan kommer, kovan går

Effekten eftersträvas !
Mel. Lambeth walk
vem bryr sig om etiketten alls,
bara det rinner i våran hals,
sprit ska vara våt, nej,
det är yrschla som vi vill åt ! Hej

Visa mot aftonen
Mel. Så länge skutan kan gå.
Så länge rösten är mild
så länge ingen är vild
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild
så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla
så fyller vi på!
SKÅL!!!

Nubben görs av gran och tall,
gran och tall, gran och tall.
Smakar bra i alla fall,
alla fall, alla fall.
Fastän det är bark och grenar
ljuvligt den i strupen renar.
Bark och kottar, hej gu'tår,
skål go' vänner, helan (tersen) går!

Sommarvisa
Mel. Idas sommarvisa
Du ska inte tro du får somna
när spriten har satt lite fart
Om armar och ben börjar domna
så danser du samba så klart.
Och när jag har fångat dej
i min famn
så släpper jag inte mitt grepp.
Jag älskar dej, fast jag har glömt
ditt namn
jag håller dej till du skriker Släpp
Q=

Gloseby skålen

Ljuvaste av drycker

mel. Lambert Walk

Mel. Sjösala vals

Midsommar firas i Glose by
byggnaden här är inte ny
men vad gör dé???
vi har vänner att skåla mé!
Skål!

Mel. Vi går över daggstänkta berg

Dags det är att skåla,
nu är midsommarn här.
Fatta i kristallglaset,
höj det mot skyarna.
Ljuvaste av drycker,
till potatis och sill
dränker oss i vällust,
ån tur den finns till.

Till supen så tager man
sill, sill, sill
men också ansjovis,
om man vill, vill, vill
Och om man är oviss,
om sillen är ansjovis
så tar man bara några supar
till, till, till.

Livet går i vågor
snart kan vi hoppa bock.
Det där med "dagen efter"
betraktar vi som skrock.
I morgon ska vi vakna
i skor och rock och hatt och dilla
om gullviva, mandelblom,
kattfot och blå viol.

Till supen så tager man sill

Midsommar
Mel: Sjösala vals
Samla er go´vänner
nu är midsommarn här
Kul ni kunde komma
och nu ska vi skåla.
Sommaren vi firar,
den ju är oss så kär.
Höj nu era armar,
släpp in ert begär!
Vi äter nypotatis
och sillen är ju med.
Ja, låt oss alla festa
tills mörkret fallit ned!
Och se så många flaskor
vi redan korkat upp på bordet:
Skåne och Aalborg och OP
‐ det är ju sed!

Midsommarsup
Mel: When Johnny comes marching
home
Midsommarsupen den är rätt
HURRA, HURRA
Den sätter på humöret sprätt
HURRA, HURRA
Till potatis, dill o´en sillabit
vi höjer glasen i denna rit,
Ja, nu så tar vi en liten aquavit.
Ja, sommarn hälsar vi så här
HURRA, HURRA
för lätta kläder nu vi bär
HURRA, HURRA
Och vi är glada och sjunger en bit
för varma sommarn som kommit hit.
Ja, nu så tar vi vår lilla aquavit!
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Den badstrandstid nu kommer

Sillfest

Melodi: Den blomstertid nu kommer

Mel: Vi e alla glada bagarbarn

Den badstrandstid nu kommer,
när magen är för stor.
Då hela kroppen sväller,
och celluliter gror.
Och alla våra valkar,
lyfts fram i solens ljus.
Nej stranden verkar boring,
vi stannar inomhus.

Höj nu glasen all gäster här,
sillfest, sillfest hela da´n.
midsommar det har vi nu igen,
sillfest, sillfest hela da´n.
Goda nubbar blir det här idag,
sillfest, sillfest hela da´n.
De går som smort,
det har det alltid gjort,
Ja, midsommar är allt en härlig dag.
SKÅL!!!!!!!!

De krav som sommarn ställer,
förstör vår ledighet.
Vi sitter där och gnäller,
fy fan vad jag e´ fet.
Fast vem vill motionera,
när man kan sitta still.
Nej låt oss revoltera,
vi tar en nubbe till!!

Styrkedroppar
Mel: Idas sommarvisa
Du ska inte tro det är Renat
och OP i denna karaff!
Nej, dropparna kommer ur någonting
vars innehav innebär straff!
Och peppar det kör jag i brygden,
det döljer att finkeln är rå,
och andra små roliga smaker
som passar till sill och Pripps blå.
Och magen har roliga ställen
där spriten kan fara omkring
tills alla är fulla och gla‐a‐da
och bena förmår ingenting!

Lilla glömskan
Mel: Imbelupet glaset står
Sill, potatis, raj di daj di dukat bord,
iskall snaps ta daj da glömt visst alla ord
Hm ta Helan
raj ta Halvan
midsommar, tralallala,
måste sjunga först för att få snapsen ta.

Dubbelnubbe
Mel: Hujedamej
Hujedamej, så god den är,
ej bättre tänkas kan.
Och nubbe är det namn den bär
(Nubben tages)
den ner för strupen rann.
Singdudeldej, singdudeldej
singdudeldudeldej
Singdudeldej, singdudeldej ...
(Nubben tages ånyo)
Midsommarsuptjohej!
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Kors va det sneglas

Upp och ner

Mel: Dans på Brännö brygga

Mel: Upp och ner

Kors vad det sneglas på snapsar i dag!
Är det snapssnegling?
Nä, dom ska drickas!
Skål!

Upp och ner, snapsen far,
sången ljuder hög och klar.
Ta en till, med lite sill
och potatis om du vill.
Snapsen rinner, strupen brinner.
Åh, vad det är skönt!

När nubben kom på borden
Mel: När Lillan kom till jorden
När nubben kom på borden
då blev det vår och göken gol
och ögonen de lyste
av vårgrönt och av sol.
När nubben kom i magen
bröt sommarn ut i fuller blom.
Och det blev bara värre
tills flaskan den var tom.

I sommarsolen

Nu leker laxen
Mel: Apladalen i Värnamo
Nu leker laxen,
nu blommar häggen,
nu lyfter taxen
sitt ben mot väggen.
Sssssssssssssssskål!
Ett litet avbrott har visan fått
och under tiden, har taxen gått!

Mel: I sommarens soliga dagar
I sommarens värmande strålar
vi sitter och äter och skålar.
Det kostar oss rätt mycket stålar
vi sjunger så ändå: Hallå, hallå!
Du som är smal du som är skral
du som om skallen din är kal.
Du som är le´, du som är sne´
ja, allihopa sjunger me´.
I sommarens värmande strålar
så glada sjunga vi: Slå i, slå i!

Midsommarnubben
Mel: Vårvindar friska
Alla här sitta, fånigt och titta.
Nubbarna glittra kalla som is.
Ja, varför dröja? Nej, låt oss höja
glasen med klang på fädernas vis.
Nubben den gör att alla bra mår.
Sillen den manar: Skål och gutår!
Solen den lyser, nubben den fryser.
Värm den i magen, bra du då mår.
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Försvårad ankring

Grund och botten

Mel: Med käckhet kan man komma
långt

Mel: Lambeth walk

Med åror kan man komma långt
med segel kan man komma längre
men med en flaska brännvin,
smör ost och sill,
kommer man så långt man vill,
men det blir svårt att lägga till.

Uti vår mage

I grund och i botten
är seglar’n sund.
Sund ska’ ha vatten
som ej har grund.
I grund är ej botten bra – nej
– grundligt i botten ta – hej!

När gäddorna leka
Mel: När gäddorna leker

Mel: Uti vår hage
Uti vår mage där
växa begär
kom hjärtans kär.
Vill du mig något
så träffas vi där.
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis, kom
allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.

Kär snaps har många namn
Mel: Det var dans bort i vägen
Jag är getingen, färdknäppen,
orren och göken.
Jag är tutingen, rackaren,
järnet och kröken.
Knappen innanför västen är jag.

När gäddorna leka i vikar och vass och
sola går ner bakom Sjöbloms dass.
Ja, då är det vår.
Ja, då är det vår.

Sjunges lämpligen sent fram
på nattkröken.
Mel. Sommar, sommar, sommar
Somnar, somnar, somnar,
det gör gröngölingar snart,
somnar, somnar, somnar,
kudden saknas, uppenbart,
dom är veka, riktigt möra
vill nu vila på sitt öra,
somnar, somnar, somnar
det gör varje amatör
men vi övriga vi kör!
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Jag är klämtaren, luringen,
nubben och fjutten.
Jag är jamaren, rövaren,
supen och hutten.
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