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Vinnare i Snaps FM i Borgå 17.10.2010 

 

Första pris  186 p 
SNAPSKRYDDARN 
        Melodi: Och jungfrun hon går i dansen  
Se snapskryddarn är i farten med chili och ört,  
med kummin och pomeransskal och märker bestört  
han smakat för mycket och ropar då ut: 
Vad gör man med kryddor om spriten är slut?    
                            Siv Stenberg, Borgå  
 
Andra pris  171 p 
BÅTBYGGARENS AFTONSÅNG 
      Melodi: En sockerbagare… 
En träbåtsbyggare  
förser ju bordet  
med kopparspikar,  
som han sen nitar.  
På kvällen byter han spik och nit,  
mot kalla nubbar av ädel sprit. 

   Henrik Sundbäck från Borgå 
 
Tredje pris      102 p 
 FAMILJEN DUVAS SLÄKTFEL 
                 Melodi: Vi komma, vi komma från pepparkakeland 
Sven Duva likt fadern – sergeant med nio glin -  
han gillade kvinnfolk men inte brännevin 
för knoppen knappt tålde ett centilitermått. 
ETT (1) dåligt huvud hade han - det ANDRA det var gott 
     Stig Henriksson, Borgå 
 
Övriga (som även deltar i Lanskampen mot Sverige 20.11.2010) 
 
SNILLE OCH SNAPS 

Melodi: Petter Jönsson 
Det finns folk, vet ni, som är intelligenta 
och har geniknölar, där man minst kunde vänta! 
Vi, som får finnar när vi har festat, kan hoppas  
att det är brännvinet som får snillet att knoppas! 

Bosse Österberg, Helsingfors 
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FÄSTMÖNS AFTONKVÄDE  
                Melodi: I Apladalen i Värnamo 
Du blir så kärleksfull när du är ”trötter” 
Du värmer skönt mina kalla fötter 
Beror nu detta på snaps och sill 
så tag dig fort några sillar till 

Tom Malmberg, Helsingfors 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga visor som kom till final bland alla 160 tävlingsbidrag 
 
SYNAPSEN 
        Melodi: Brevet från kolonin 
Brännvin tär på hjärnans celler,  
därför dricker jag ej heller,  
men jag retar blott synapsen,  
dricker därför bara halva snapsen. 
              Av Karin Sundbäck från Borgå 
 
FÖR BÄTTRE SMAK OCH SNILLE 
                 Melodi: My bonnie is over … 
Den nyktre vet ej att “en lille”  
är nyttig för högsvensk kultur  
den bättrar ens smak och ens snille  
men först när man har druckit ur 

Ralf Granlund, Mariehamn 
  
BLINDTEST 
               Melodi: Det var en lördag afton 
Ett blindtest utav snapsar, som började så bra. 
Vi visste till en början precis vad allting va’. 
Glas ett var lätt, glas två också, glas tre var avskyvärt. 
Håll katten långt från glasen är en läxa vi har lärt! 
    Lasse Fredriksson, Mariehamn 
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HÄR ÄR BORDET 

Melodi: Kalliolla kukkulalla (Chydenius) 
Här är bordet, här är glaset, 
här är brännvin som hällts i. 
Här är vänner på kalaset, 
här är allting; här är vi! 
Härligt klingar denna sång, 
här känner vi dess ädla mål! 
Härligt kort och inte särskilt lång; 
här den slutar med ”EN SKÅL!” 

Bosse Österberg, Helsingfors 
 
 

MED DRAGONEN STÅL SOM BORDSGRANNE 
Melodi: Vi komma, vi komma från pepparkakeland 
 
En stund är det roligt 
han är ännu min vän 
Jag nickar, ler soligt 
men STOPP , vad händer se´n 
VAR gång JAG SERVERAS 
HAN släcker törsten sin 
Så giv åt Stål en tuting även - 
annars tar han min 
                     Stig Henriksson, Borgå 
 
 


