
Glad midsommar!

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,  
baserad 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 Haring, Damien 
Hirst, Linn Fernström, Ola Billgren, 
Dan Wolgers med flera.

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

I restaurangen med Brygga & Berså 
serveras mat och dryck med naturliga 
förtecken.

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

SM i nyskrivna 
snapsvisor

Sedan 1995 har museet arrangerat 
tävlingen SM i nyskrivna snapsvisor.
  
Vill du delta? Läs mer om hur du gör 
på spritmuseum.se/snapsvisor/ 
sm-i-snapsvisor/



Försvårad ankring
Melodi: Med käckhet kan man komma långt… 

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.

Författare: Sven Erik Österberg, Stockholm
Årets snapsvisa 1999.

Regnskydd
Melodi: Apladalen i Värnamo 

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

Författare: Bosse Freij, Helsingborg 
Årets snapsvisa 2013 

Uti vår mage
Melodi: 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. 

Silla
Melodi: Och flickan hon går i ringen

:/: Och silla hon går i havet 
bland torsk och makrill :/: 
:/: Hon mår inte illa av ’et 
hon tar en sup när hon vill :/:

Potatis från Simrishamn
Melodi: Tulpaner från Amsterdam

När det våras så skickar jag till dig 
potatis från Simrishamn. 
I ett koncentrat så rent och klart 
har knölen fått ändrat namn.
Den har stötts och blötts i många bad 
och inte gjort någon glad. 
Men för fasen, fyll nu glasen! 
Låt oss stimma och förnimma
att förändringen är enorm 
och att knölen fått bättre form.

Författare: Martin Rosengren, Göteborg
Årets snapsvisa 2002.

Grund och botten
Melodi: Lambeth walk

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!

Författare: Paul Olof Meinander,  
Grankulla, Finland
Årets snapsvisa 1997.

När gäddorna leka
Melodi: När gäddorna leker 

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

Det naturliga urvalet 
Melodi: Skånska slott och herresäten 

När Darwin studerade liv i naturen
Så fann han att först dör de svagaste 
djuren
De sämsta bland hjärnceller dör också 
först
Så öka din IQ och minska din törst.

Författare: Rolf Malmström, Örkelljunga
Årets snapsvisa 2001

spritmuseum.se


