1. NU ÄR DEN HÄR!
Mel: Kovan kommer...

Surströmmingen nu är här,
nu är här, nu är här.
Vi kan njuta vi kan frossa
utav lycka nu vi blossa.
//: Stoppa i oss strömming fin,
tunnbröd, lök och brännevin ://
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2. NÄR MAN KOCKAR
Mel: Imbelupet

När man kockar får det inte brännas vid.
Undantag från regeln finns emellertid.
För om man till surströmmingen
vill ha dryckjom med procent.
Ska det helst nog vara något som är bränt!

3. BURKARNA FRÅN NORRLAND
Mel: Flickorna i Småland

När nätterna blir längre
och när kvällen är sval
då kommer det en högtid
som är sommarens final
Det ligger nåt i luften
och vi vet nog vad det är
Det vattnar sig i munnen
när man tänker på så’nt där ...
De’ e’ burkarna från Norrland,
det är strömmingen som e’
kultiverad och förädlad
till en högre kvalité!
De’ e’ burkarna från Norrland,
som är lagrade så att
de har blivit hela Sveriges
gastronomiska skatt!

5. INTE NYTTIGT ALLS

Mel: She was coming round the mountain

Inte nyttigt alls för kroppen - tobaksrök.
Nyttigt däremot är surströmming med lök.
Och för själva huvudknoppen
är det alltid liksom toppen
att få hälla i en baddare till krök.

6. ETT SÅNT HALLÅ

Mel: I sommarens soliga dagar

På bordet står nubben och väntar,
så sakta på munnen vi gläntar,
men innan med andakt vi tar den,
vi sjunga som sig bör med glatt humör:
Ett sånt hallå, strömmingarna små
av dem vi riktigt bra nu må.
Men nu vi vill de ligger still
när vi nu nubben tager till.
Av glädje vi alla nu sjunga
till surströmmingens lov:
Hurra, hurra!!

4. LAGOM SUR

7. DET ÄR DAGS NU

Nu hoppas vi att vi har tur.
Hör fiskspadets skvalp!
Att strömmingen är lagom sur,
när vi tar dess skalp.
Farväl, farväl,
förpestande lukt.
Du kräver en droppe fukt.

Det är dags nu att ta sig en liten till maten
innan surströmmingen har försvunnit från faten
vi nu fattar om glasen de små.
Och supen den goa behöver ej trugas
till höger och vänster det skålas och bugas
sen så tömmer vi glasen de små
Och så tömde vi glasen de små.

Mel: En sjöman älskar havets våg

Mel: Det var dans bort i vägen

