
Sjung året runt!

Sprit och konst.
Kan det bli bättre?

Spritmuseum ligger på Djurgården i 
Stockholm och bjuder besökaren på en 
oförglömlig resa: Från lust till lidande, 
från parkbänk till cocktailparty, ba-
serad på scenerier, upplevelser, dofter, 
smaker. 

Här finns även Absolut Art Collec-
tion, en av vår tids mest särpräglade 
konstsamlingar med verk av interna-
tionella och svenska konstnärer som 
Andy Warhol, Keith Raring, Damien 
Hirst, Linn Fernström, Ola Billgren, 
Dan Wolgers med flera.

Utöver konst- och spritutställningar-
na erbjuder Spritmuseum visningar, 
vin- och spritprovningar, festvåning 
och konferensrum med smått beru-
sande utsikt över Stockholms inlopp. 

I restaurangen med brygga serveras 
mat och dryck med naturliga 
förtecken.

För mer information, besök oss på 
www.spritmuseum.se,  
facebook.com/spritmuseum eller  
twitter.com/spritmuseum

SM i nyskrivna 
snapsvisor

Sedan 1991 har museet arrangerat 
SM i nyskrivna snapsvisor. Vill du 
delta, skicka in dina bidrag, max tre 
stycken nyskrivna snapsvisor, till 
info@spritmuseum.se senast den  
1 september.



Helan går
Helan går, sjung hopp faderallan lallan 
lej. Helan går, sjung hopp faderallan lej. 
Och den som inte Helan tar, 
han heller inte Halvan får.
Helan går... 
Ahh!! 
Sjung hopp faderallan lej.

Köpa byxor
Melodi: Det var på Capri vi mötte varandra

Att köpa byxor, en prövning för många,
Dom sitter sällan så bra. som dom ska.
Dom är för korta, för långa, för trånga.
Men en snaps sitter jämt lika bra!

Författare: Erik de Maré, Malmö
Årets snapsvisa 2010

Mera brännvin i glasen
Melodi: Internationalen

Mera brännvin i glasen. 
Flera glas på vårt bord. 
Flera bord på kalasen. 
Flera kalas på vår jord. 
Flera jordar kring månen. 
Flera månar kring Mars. 
Flera marscher ner till Skåne. 
Mera Skåne, gu’bevars.

Alkonålen
Melodi: I Apladalen i Värnamo

Om du är fattig och du vill dricka 
på ett kalas kan du alltid sticka 
en liten nål i din grannes stjärt 
så att han spiller sin nubbe tvärt. 
Och upp i luften far lilla nubben 
då är du där med ditt glas på stubben 
och fångar upp den och dricker ur 
med alkonål och med lite tur.

Författare: Anders Byström, Enskede
Årets snapsvisa 1996.

Vad säger svenska folket
Melodi: Södermanlands regementes paradmarsch

Vad säger svenska folket när dom får en sup? 
Jo, jag tackar.

Jag har aldrig var’t på snusen
Melodi: O, hur saligt att få vandra

Jag har aldrig var’t på snusen 
aldrig rökat en cigarr, halleluja. 
Mina dygder äro tusen, 
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket 
inte ens ett litet nyfött barn. 
Mina blickar går mot taket 
därmed undgår jag frestarens garn, 
halleluja. 
Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja, 
halleluja-halleluja, hallelujaaa...

Bacchus spelar på gitarren, 
Satan spelar på sitt handklaver 
Alla djävlar dansar tango 
säg vad kan man väl önska sig mer? 
Jo, att alla bäckar vore brännvin, 
stadsparksdammen full av bayerskt öl, 
konjak i varenda rännsten 
och punsch i varendaste pöl, halleluja. 
Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja, 
halleluja-halleluja, hallelujaaa...

Jag är en liten undulat
Melodi: Med en enkel tulipan

Jag är en liten undulat 
som inte får någon mat. 
För dom jag bor hos, 
för dom jag bor hos, 
dom är så snåla.
Dom ger mig fisk varenda dag, 
det vill jag rakt inte ha. 
Jag vill ha brännvin, 
jag vill ha brännvin,
och gorgonzola. 
Hej!

Snapsens ABC
Melodi: Brevet från Lillan

A – b – c – d
e – f – g – h – i – j – k
l – m – n – OP!

Författare: Håkan Holmquist, Sollentuna
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2007
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