
Snapsvisor i sommartid

Sprit och konst.
Kan det bli bättre?

Nya Spritmuseum ligger på Djur-
gården 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 bar och berså 
intill hamnen har årstider, högtider 
och traditioner sin givna plats. 

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

SM i nyskrivna 
snapsvisor

Museet fortsätter med den populära 
tävlingen SM i nyskrivna snapsvisor. 
Vill du delta, skicka in dina bidrag, 
max tre stycken nyskrivna snapsvisor, 
till info@spritmuseum.se senast den  
1 september.



Nubbevisa till 
Linnéåret 2007
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!

Melodi: Uti vår hage 
Författare: Cajsa Rydén, Spånga
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2006. 

Systemskifte
När vi far till utlandet på bilsemester 
så bunkrar vi upp inför kommande fester. 
Tillbaks igen upptäcks i hemlandets tull 
att förar’n är nykter, men bilen för full.

Melodi: Skånska slott och herresäten 
Författare: Caj Gustafsson, Simrishamn
Vinnare i SM i nyskrivna snapsvisor 2004.

Kär snaps har många 
namn
Jag är getingen, färdknäppen, 
orren och göken. 
Jag är tutingen, rackaren, 
järnet och kröken. 
Knappen innanför västen är jag. 
Jag är klämtaren, luringen, 
nubben och fjutten. 
Jag är jamaren, rövaren, 
supen och hutten.
Ja, den godaste pärlan är jag. 

Melodi: Det var dans bort i vägen
Författare: Ulrika Thunstedt, Stockholm 
Vinnare i SM i nyskrivna snapsvisor 2003.

Farfars seglarskola
Farfar seglar bort i slör, slör, slör. 
Styr vet han ej hur man gör, gör, gör. 
Men när brännvinet är slut, 
Kommer han nog som förut, 
för då har han lovat. *

* Uttalas förstås som när man lovar med en båt!
Melodi: Nu är glada julen slut 
Författare: Erik Blom, Hässelby

Supen glimmar
Supen glimmar blank och trind 
följ en gammal regel: 
solskensblick och ros på kind 
hissa fallna gomsegel!
Supens väg till ben och tår 
genom hela kroppen går. 
Välbehaget skrivet står 
såsom i en spegel.

Melodi: Solen glimmar... (Bellmans epistel n:o 48) 
Författare: Caj Gustafsson, Simrishamn
Vinnare i SM i nyskrivna snapsvisor 2000.

Om drunkning
De flesta som drunknar dör inte av spri-
ten 
De dör av allt vatten som lurar i viken så 
om du ska segla, drick vad som än hänt 
Ej starkare vatten än sexti procent.

Melodi: Skånska slott och herresäten 
Författare: Ulf Sjödin, Sollentuna
Vinnare i SM i nyskrivna snapsvisor 2002.

Den klara sup
Den klara sup vi dricker opp 
och när den runnit ner, 
då stiger ångan till vår knopp 
så att vi dubbelt ser.
Sen tar vi fler och fler. 

Melodi: Din klara sol går åter opp
Författare: Anders Byström, Enskede 
Vinnare i SM i nyskrivna snapsvisor 1995.

Blötlåten
Aldrig har jag blivit störd, blivit störd, 
blivit störd 
av för mycket nederbörd, nederbörd, 
nederbörd 
Så gör strupen till ett stuprör och häll 
supen ner och utför
Det finns utsikter för fler 
Låt det bara ösa ner 
En passande visa för regniga somrar.

Melodi: Måndag gör jag ingenting 
Författare: Jörgen Winkler, Hålta, 
medförfattare Staffan Uddenberg
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2006.
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