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1. MIDSOMMAR
Mel: Sjösala vals

Samla er go´vänner nu är midsommarn här
Kul ni kunde komma och nu ska vi skåla.
Sommaren vi firar, den ju är oss så kär.
Höj nu era armar, släpp in ert begär!

4. SOMMARPROCENT

Vi äter nypotatis och sillen är ju med.
Ja, låt oss alla festa tills mörkret fallit ned!
Och se så många flaskor vi redan
korkat upp på bordet:
Skåne och Aalborg och OP - det är ju sed!

Mel: Jag tror på sommaren

Vi tror vi tror på sommaren.
Vi tror vi tror på sol igen.
Vi höjer våra glas idag,
tar nubben i ett enda drag.
Midsommarafton hör den till,
vår nypotatis och vår sill.
Ja nubbarna med sin procent,
gör sommaren helt excellent!

2. MARDRÖMMEN
Mel. Hej Tomtegubbar

Tänk om det inte fanns nån sup till
midsommarsillen vi äter.
Tänk om i flaskan allt var slut
när det vankas sill och potäter.
Om nån gjort kupp.
Och rensat upp.
Ja, allt blitt torrlagt av terrorgrupp.
Tur att vi faktiskt får en sup till
midsommarsillen vi äter!

5. MIDSOMMARSUP

Mel: When Johnny comes marching home

3. UTI VÅR NUBBE

Midsommarsupen den är rätt
HURRA, HURRA
Den sätter på humöret sprätt
HURRA, HURRA
Till potatis, dill o´en sillabit
vi höjer glasen i denna rit,
Ja, nu så tar vi en liten aquavit.

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.

Ja, sommarn hälsar vi så här
HURRA, HURRA
för lätta kläder nu vi bär
HURRA, HURRA
Och vi är glada och sjunger en bit
för varma sommarn som kommit hit.
Ja, nu så tar vi vår lilla aquavit!

www.r

oyhallg

ard.com

Mel: Uti vår hage

6. SILLFEST

Melodi : Vi e alla glada bagarbarn

Höj nu glasen alla gäster här,
sillfest, sillfest hela da´n.
midsommar det har vi nu igen,
sillfest, sillfest hela da´n.
Goda nubbar blir det här idag,
sillfest, sillfest hela da´n.
De går som smort,
det har det alltid gjort,
Ja, midsommar är allt
en härlig dag!

7. NER MED DEN

Nu är det midsommarhelg,
Svälj!

8. LJUVASTE AV DRYCKER
Mel. Sjösala vals

Dags det är att skåla, nu är midsommarn här.
Fatta uti snapsglaset, höj det mot skyarna.
Ljuvaste av drycker, till potatis och sill
dränker oss i vällust, sån tur den finns till.
Livet går i vågor snart kan vi hoppa bock.
Det där med ”dagen efter” betraktar vi som skrock.
I morgon ska vi vakna
i skor och rock och hatt och dilla
om gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

9. NÄR MAN KOCKAR
Melodi: Imbelupet

När man kockar får det inte brännas vid
undantag från regeln finns emellertid
ska man bjuda nåt’ till sillen,
lite dryckjom med procent
ska det helst nog vara något som är bränt!

10. FETFATTA
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Så mycket man måste fatta,
det blir bara mer!
Ibland har jag svårt att greppa
allt nytt som jag ser.
Svag fattningsförmåga
har nog även Du.
Men glasen med snaps,
ja, dom fattar vi nu!
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Melodi: Och jungfrun hon går i ringen

11. ODE TILL ÖLET
Melodi: Trampa på gasen

Tu tu tu Tuborg
och ca ca ca Carlsberg
det är den bästa
pi pi pi pilsnern som jag vet
Tu tu tu Carlsberg
och ca ca ca Tuborg
det är det bästa
pi pi pi ölet som jag vet.
Tu tu tu Ölberg
och ca ca ca Pilsborg
det är den bästa
pi pi pi biran som jag vet.
Tu ca pi Ölsner och
pi ta ca bira
det är den bästa
ca pi tu lering som jag gjort.

12. FOLK OCH BEKANTA
Melodi: Mors lilla Olle

Folk och bekanta har sagt så här:
”Du blir inte gammal om du dricker sådär!”
Ja, det har jag själv alltid påstått också:
Man håller sig ung med en sup då och då!

