Snapsvisor i sommartid

Sprit och konst.
Kan det bli bättre?

SM i nyskrivna
snapsvisor

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

Sedan 1995 har museet arrangerat
den populära tävlingen SM i
nyskrivna snapsvisor.

Här finns även Absolut Art Collection, en av vår tids mest särpräglade
konstsamlingar med verk av internationella och svenska konstnärer som
Andy Warhol, Keith Raring, Damien
Hirst, Linn Fernström, Ola Billgren,
Dan Wolgers med flera.
Utöver konst- och spritutställningarna erbjuder Spritmuseum visningar,
vin- och spritprovningar, festvåning
och konferensrum med smått berusande 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

Vill du delta, skicka in dina bidrag,
max tre stycken nyskrivna snapsvisor,
till info@spritmuseum.se senast den
1 augusti.

Tänk om jag inte var så
tråkig

Kär snaps har många
namn

Supen glimmar

Den klara sup

Melodi: Solen glimmar... (Bellmans epistel n:o 48)

Melodi: Din klara sol går åter opp

Melodi: Hej tomtegubbar

Melodi: Det var dans bort i vägen

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.

Tänk om jag inte var så tråkig
tänk om jag vore rolig.
Tänk om jag inte var så blyger
tänk om sommaren var solig.
Om blott jag vore mer spontan
och dansa samba mest hela da´n.
Inbunden, blyg och sammanbiten:
Tack potatis för spriten!
Författare: Anders Byström, Enskede
Årets snapsvisa 1995.

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.
Författare: Ulrika Thunstedt, Stockholm
Årets snapsvisa 2003.

Melodi: Apladalen i Värnamo

Farfars seglarskola

Nu kommer regnet, sa vädergubben
Nu skyfall hotar att dränka nubben
Till paraplydrink får den kläs ut
Men hellre det än att den spä’s ut!

Melodi: Nu är glada julen slut

Författare: Bosse Freij, Helsingborg
Årets snapsvisa 2013

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!
Författare: Erik Blom, Hässelby

Författare: Anders Byström, Enskede
Årets snapsvisa 1995.

Författare: Caj Gustafsson, Simrishamn
Årets snapsvisa 2000.

Blötlåten
Melodi: Måndag gör jag ingenting

Om drunkning
Melodi: Skånska slott och herresäten

Regnskydd

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.

De flesta som drunknar dör inte av
spriten
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.
Författare: Ulf Sjödin, Sollentuna
Årets snapsvisa 2002.

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.
Författare: Jörgen Winkler, Hålta,
medförfattare Staffan Uddenberg
Finalist i SM i nyskrivna snapsvisor 2006.

