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1.	  Festen	  kan	  börja..	  
Melodi:	  Vårvindar	  friska	  
Festen	  kan	  börja,	  ingen	  får	  sörja,	  
här	  finns	  både	  kräftor	  och	  ost.	  
Vem	  sade	  ordet,	  skål	  här	  vid	  bordet,	  
viskningen	  hördes	  vida	  omkring.	  
Kräftpesten	  härjar,	  inte	  i	  år,	  
kräftfesten	  manar	  skål	  och	  gutår.	  
Mångubben	  myser,	  nubben	  den	  fryser,	  
värm	  den	  och	  känn	  hur	  härligt	  du	  mår	  
	  
2.	  Kräfta	  prydd	  med	  dill	  
Melodi:	  Blinka	  lilla	  stjärna	  
Kräfta,	  kräfta	  prydd	  med	  dill,	  
och	  en	  immig	  sup	  därtill,	  
bröd	  och	  smör	  och	  ost	  och	  sill	  
och	  så	  några	  supar	  till.	  
Kräfta,	  kräfta	  prydd	  med	  dill,	  
nu	  vi	  får	  allt	  vad	  vi	  vill.	  
	  
3.	  Kräftan	  fordrar	  nubbar	  små	  
Melodi:	  Kovan	  kommer	  
Kräftan	  fordrar	  nubbar	  små,	  
nubbar	  små,	  nubbar	  små.	  
Annars	  börjar	  den	  att	  gå,	  
den	  att	  gå,	  den	  att	  gå.	  
Uti	  magen	  din	  den	  kryper	  
och	  i	  tarmarna	  dig	  nyper.	  
Detta	  är	  ett	  ofint	  sätt	  
svälj	  nu	  nubben	  fort	  och	  lät	  
	  
4.	  Kräftorna	  skina	  
Melodi:	  Vårvindar	  friska	  
Kräftor	  skina,	  röda	  och	  fina	  
månen	  ser	  ner	  på	  älskande	  par.	  
Snapsarna	  ila,	  finna	  ej	  vila	  

förrän	  i	  gapet	  störtvågen	  far.	  
Knapra	  och	  ät	  och	  drick	  som	  sig	  bör	  
så	  att	  din	  färg	  får	  kräftors	  valör.	  
Kräftan	  är	  värd	  en	  skål	  uppå	  färden	  
då	  går	  den	  ej	  igen.	  
	  
5.	  Kräftan	  är	  ett	  läckert	  djur	  
Melodi:	  Kovan	  kommer,	  kovan	  går	  
Kräftan	  är	  ett	  läckert	  djur,	  
läckert	  djur,	  läckert	  djur.	  
Färgen	  den	  går	  aldrig	  ur,	  
aldrig	  ur,	  aldrig	  ur.	  
Går	  den	  bakåt	  är	  den	  okokt,	  
går	  den	  framåt	  är	  det	  oklokt	  
att	  du	  tar	  en	  pärla	  till,	  
men	  du	  gör	  ju	  som	  du	  vill.	  
	  
6.	  Alla	  nubbar	  
Melodi:	  Alla	  fåglar	  kommit	  ren	  
Alla	  nubbar	  slunkit	  ner.	  
Våra	  glada	  gäster	  
kroknat	  till	  och	  dubbelt	  ser.	  
Vilka	  fyllefester.	  
Inget	  mera	  vankas	  nu,	  
allt	  är	  slut	  det	  ser	  väl	  du.	  
Punsch	  och	  konjak	  väntar	  ju,	  
sprider	  fröjd	  åt	  alla.	  
	  
.8.	  Mera	  brännvin	  
Melodi:	  Internationalen	  
Mera	  brännvin	  i	  glasen,	  
mera	  glas	  på	  vårt	  bord,	  
mera	  bord	  på	  kalasen,	  
mer	  kalas	  på	  vår	  jord.	  
Mera	  jordar	  med	  måne,	  
mera	  månar	  i	  mars,	  
mera	  marscher	  till	  Skåne,	  
mera	  Skåne,	  bevars!	  
	  
9.	  Ser	  Du	  stjärnan	  i	  det	  blå	  
Melodi:	  Ser	  Du	  stjärnan	  i	  det	  blå	  
Ser	  du	  stjärnan	  i	  det	  blå?	  
Tag	  en	  sup	  så	  ser	  du	  två.	  
Tar	  du	  mera,	  ser	  du	  flera,	  stjärnor	  små.	  
Ser	  du	  stjärnan	  i	  det	  blå?	  
Tag	  en	  sup	  så	  ser	  du	  två.	  
Tar	  du	  fler	  så	  går	  du	  ner	  på	  låg	  nivå	  
	  
10.	  Sjöbloms	  dass	  
När	  gäddorna	  leker	  i	  vikar	  och	  vass,	  
och	  solen	  går	  ner	  bakom	  Sjöbloms	  dass,	  
Ja	  då	  är	  det	  vår,	  och	  helan	  den	  gååår.	  
14.	  Jag	  fångade	  en	  sup	  idag	  
Melodi:	  Jag	  fångade	  en	  räv	  
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Jag	  fångade	  en	  sup	  idag	  
men	  supen	  gled	  ur	  näven.	  
Men	  lika	  glad	  för	  det	  är	  jag	  
men	  gladast	  är	  nog	  levern.	  
	  
11.	  Be-‐be-‐vitamin	  
Melodi:	  Bä,	  bä	  vita	  lamm	  
B-‐	  b-‐vitamin,	  finns	  i	  brännevin.	  
Många	  kalori	  simmar	  däruti.	  
Helgdagssup	  till	  far,	  
och	  söndagskrök	  till	  mor,	  
och	  tre	  små	  huttar	  
till	  lille,	  lillebror.	  
	  
12.	  16.	  1	  2	  75	  6	  7	  
Melodi:	  Ritsch,	  ratsch,	  filibom	  
1	  2	  75	  6	  7	  75	  6	  7	  75	  6	  7	  
1	  2	  75	  6	  7	  75	  6	  7	  73	  
107	  103	  102	  107	  6	  19	  47	  
17	  18	  16	  15	  13	  19	  14	  17	  
19	  16	  15	  11	  9	  47	  -‐	  HEJ!	  
	  
13.	  Vi	  skålar	  för	  våra	  vänner	  
Melodi:	  Flickan	  hon	  går	  i	  ringen	  
Vi	  skålar	  för	  våra	  vänner	  
och	  dom	  som	  vi	  känner	  
och	  dom	  som	  vi	  inte	  känner	  
dom	  skiter	  vi	  i!	  
Vi	  skiter	  i	  våra	  vänner	  
och	  dom	  som	  vi	  känner	  
och	  dom	  som	  vi	  inte	  känner	  
dom	  skålar	  vi	  för!	  
	  
14.	  Vi	  äro	  små	  humlor	  vi	  
melodi:	  Här	  kommer	  Karl-‐Alfred	  Boy	  
Vi	  äro	  små	  humlor	  vi,	  bbzzz	  bbzzz	  
vi	  äro	  små	  humlor	  vi,	  bbzzz	  bzzzz	  
vi	  äro	  små	  humlor	  som	  tar	  oss	  en	  geting	  
vi	  äro	  små	  humlor	  vi,	  bbzzz	  bbzzz.	  
Vi	  äro	  små	  fiskar	  vi,	  blubb	  blubb	  
vi	  äro	  små	  fiskar	  vi,	  blubb	  blubb	  
vi	  äro	  små	  fiskar	  som	  tar	  oss	  en	  kallsup	  
vi	  äro	  små	  fiskar	  vi,	  blubb	  blubb	  
	  
15.	  Tänk	  om	  jag	  hade	  lilla	  nubben	  halsen.	  
melodi:	  Hej	  tomtegubbar	  
Tänk	  om	  jag	  hade	  lilla	  nubben	  på	  ett	  snöre	  i	  
halsen.	  
Tänk	  om	  jag	  hade	  lilla	  nubben	  på	  ett	  snöre	  i	  
halsen.	  
Jag	  skulle	  dra	  den	  upp	  och	  ner,	  
så	  att	  den	  kändes	  som	  många	  fler.	  
Tänk	  om	  jag	  hade	  lilla	  nubben	  på	  ett	  snöre	  i	  
halsen.	  

	  
16	  Måsen	  
melodi:	  Närmånen	  vandrar	  
Det	  satt	  en	  mås	  på	  en	  klyvarbom,	  
och	  tom	  i	  krävan	  var	  kräket.	  
Och	  tungan	  nådde	  till	  skepparns	  gom,	  
där	  han	  satt	  uti	  bleket.	  
Jag	  vill	  ha	  sill	  hördes	  måsen	  rope,	  
och	  skepparn	  svarte:	  "Jag	  vill	  ha	  OP."	  
Om	  blott	  jag	  får,	  
om	  blott	  jag	  får.	  
	  
17.	  Jag	  tror,	  jag	  tror	  
melodi:	  Jag	  tror	  på	  sommaren	  
Jag	  tror,	  jag	  tror	  på	  akvavit	  
jag	  tror,	  jag	  tror	  på	  dynamit	  
den	  ger	  en	  kraft	  att	  sjunga	  ut	  
och	  inga	  krämpor	  blir	  akut.	  
Man	  glömmer	  vardagslivets	  jäkt	  
och	  känner	  stundens	  ruseffekt.	  
En	  snaps,	  en	  skål,	  en	  truddelutt	  
och	  sen	  så	  tar	  vi	  våran	  hutt.	  
	  
18.	  OP	  
Melodi:	  Old	  man	  river	  
OP	  river	  
ja	  OP	  river	  
var	  gång	  jag	  lenat	  
min	  hals	  med	  renat	  
jag	  sagt	  med	  iver,	  
att	  OP	  river	  
långt	  ner	  
	  
19.	  Denna	  thaft	  
melodi:	  Helan	  går	  
Denna	  thaft	  
är	  den	  bästa	  thaft	  thythemet	  haft.	  
Denna	  thaft	  
är	  den	  bästa	  thaft	  dom	  haft.	  
Och	  den	  thom	  inte	  har	  non	  kraft	  
han	  dricka	  thall	  av	  denna	  thaft.	  
Denna	  thaft	  
till	  landth,	  till	  sjöth,	  till	  
havth.	  
	  
20.	  RÖSTPROV	  
Melodi:	  Så	  länge	  skutan	  kan	  gå	  
Så	  länge	  rösten	  är	  mild	  
Så	  länge	  ingen	  är	  vild	  
Så	  länge	  spegeln	  på	  väggen	  
ger	  halvskaplig	  bild	  
Så	  länge	  alla	  kan	  stå	  
Så	  länge	  alla	  kan	  gå	  
så	  länge	  alla	  kan	  trallaså	  fyller	  vi	  på	  
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21.	  Rönnerdal	  
Rönnerdal	  han	  skuttar	  med	  ett	  skratt	  ur	  sin	  säng,	  
solen	  står	  på	  Orrberget,	  sunnanvind	  brusar.	  
Rönnerdal	  han	  valsar	  över	  Sjösala	  äng,	  
hör	  min	  vackra	  visa,	  kom	  hör	  min	  refräng.	  
Tärnan	  har	  fått	  ungar	  och	  dyker	  i	  min	  vik	  
ur	  alla	  gröna	  dungar	  hörs	  finkarnas	  musik	  
och	  se	  så	  många	  blommor	  som	  redan	  slagit	  ut	  på	  
ängen:	  Gullviva,	  mandelblom,	  kattfot	  och	  blå	  viol.	  
	  
Rönnerdal	  han	  virvlar	  sina	  lurviga	  ben	  
under	  vita	  skjortan	  som	  viftar	  kring	  vadorna.	  
Lycklig	  som	  en	  lärka	  uti	  majsolens	  sken	  
sjunger	  han	  för	  ekorrn,	  som	  gungar	  på	  gren:	  
Kurre,	  kurre,	  kurre!	  Nu	  dansar	  Rönnerdal!	  
Ko	  ko	  och	  göken	  ropar	  uti	  hans	  gröna	  dal	  
och	  se	  så	  många	  blommor	  som	  redan	  slagit	  ut	  på	  
ängen:	  Gullviva,	  mandelblom,	  kattfot	  och	  blå	  viol.	  
	  
Rönnerdal	  han	  binder	  utav	  blommor	  en	  krans	  
binder	  den	  kring	  håret,	  det	  gråa	  och	  rufsiga	  
valsar	  in	  i	  stugan	  och	  har	  lutan	  till	  hands	  
väcker	  frun	  och	  barnen	  med	  drill	  och	  kadens.	  
Titta,	  ropar	  ungarna,	  pappa	  är	  en	  brud	  
med	  blomsterkrans	  i	  håret	  
och	  nattskjorta	  till	  skrud	  
och	  se	  så	  många	  blommor	  som	  redan	  slagit	  ut	  på	  
ängen:	  Gullviva,	  mandelblom,	  kattfot	  och	  blå	  viol.	  
	  
22.	  Calle	  Schewens	  vals.	  
Roslagens	  famn	  på	  den	  blommande	  ö	  
där	  vågorna	  klucka	  mot	  strand	  
och	  vassarna	  vaja	  och	  nyslaget	  hö	  
det	  doftar	  emot	  mig	  ibland.	  
Där	  sitter	  jag	  uti	  bersån	  på	  en	  bänk	  
och	  lyssnar	  på	  tärnor	  och	  mås,	  
som	  störta	  mot	  fjärden	  i	  glitter	  och	  stänk	  
på	  jakt	  efter	  födan	  gunås.	  
	  
Själv	  blandar	  jag	  fredligt	  mitt	  kaffe	  med	  
kron	  till	  angenäm	  styrka	  och	  smak	  -‐	  
och	  lyssnar	  till	  dragspelets	  lockande	  ton	  
som	  hörs	  från	  mitt	  stugugemak.	  
Jag	  är	  som	  en	  pojke	  fast	  farfar	  jag	  är	  
ja	  rospiggen	  spritter	  i	  mig!	  
Det	  blir	  bara	  värre	  med	  åren	  det	  där	  –	  	  
med	  dans	  och	  med	  jäntornas	  blig.	  
	  
Se	  måsen	  med	  löjan	  i	  näbb	  han	  fick	  sitt!	  
Men	  jag	  fick	  en	  arm	  om	  min	  hals!	  
O,	  eviga	  ungdom	  mitt	  hjärta	  är	  ditt,	  
spel	  opp	  jag	  vill	  dansa	  en	  vals!	  
Det	  doftar	  det	  sjunger	  från	  skog	  och	  från	  sjö.	  

I	  natt	  ska	  du	  vara	  min	  gäst!	  
Här	  dansar	  Calle	  Schewen	  med	  Roslagens	  ros	  
och	  solen	  går	  ner	  i	  nordväst.	  
	  
Men	  hej	  alla	  vänner	  som	  gästar	  min	  ö!	  
Jag	  är	  både	  nykter	  och	  klok!	  
När	  morgonen	  gryr	  ska	  jag	  vålma	  mitt	  hö	  
och	  vittja	  tvåhundrade	  krok!	  
Fördöme	  dig	  skymning	  och	  drag	  nu	  din	  kos!	  
Det	  brinner	  i	  martallens	  topp!	  
Här	  dansar	  Calle	  Schewen	  med	  Roslagens	  ros,	  
han	  dansar	  när	  solen	  går	  opp!	  
	  
23.	  We	  are	  sailing	  
Alla:	  We	  are	  sailing,	  we	  are	  sailing,	  
through	  the	  water,	  across	  the	  sea.	  
We	  are	  sailing,	  lugna	  waters,	  
to	  be	  ute,	  to	  be	  free.	  
	  
Han:	  I	  am	  länsing,	  I	  am	  glänsing,	  
forsing	  framåt,	  mera	  vind!	  
Elvs	  meter,	  fulla	  segel,	  
that´s	  the	  life,	  my	  dear	  wife.	  
	  
Hon:	  I	  am	  freezing,	  it	  is	  gunging,	  
båten	  laying,	  oh	  my	  God!	  
Children	  crying,	  starta	  motor!	  
Oh,	  where	  are	  we?	  I´ll	  go	  home.	  
	  
Han:	  Can´t	  you	  hear	  me,	  can´t	  you	  
hear	  me?	  
Tyst,	  du	  stör	  mig,	  I	  am	  busy.	  
I´m	  kappsailing,	  med	  en	  maxi,	  
to	  be	  winner	  or	  to	  die.	  
	  
Hon:	  Can´t	  you	  hear	  me,	  cantyou	  
hear	  me?	  
Reva	  segel,	  sun	  is	  down.	  
Går	  på	  grundet,	  båt	  is	  läcking.	  
Jag	  tar	  bussen	  in	  to	  town!	  
	  
Alla:	  We	  are	  sailing,	  we	  are	  sailing	  
home	  again,	  across	  the	  sea.	  
We	  are	  flying,	  forever	  trying	  
to	  be	  happy,	  to	  be	  free.	  
	  
24.	  BÄR	  NER	  MIG	  TILL	  SJÖN	  
Mel	  :	  Bei	  mir	  bist	  du	  schön	  
Bär	  ner	  mig	  till	  sjön	  
Bär	  ner	  mig	  till	  sjön	  
Jag	  känner	  att	  jag	  måste	  i.	  
Bär	  ner	  mig	  till	  sjön	  
Bär	  ner	  mig	  till	  sjön	  
Jag	  känner	  att	  jag	  måste	  i.	  
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och	  när	  jag	  badat	  mig	  så	  får	  du	  torka	  mig	  
och	  när	  du	  torkat	  mig	  så	  vill	  jag	  i	  igen.	  
Bär	  ner	  mig	  till	  sjön	  
Bär	  ner	  mig	  till	  sjön	  
Jag	  känner	  att	  jag	  måste	  i.	  
	  
	  
25.	  En	  gång	  jag	  seglar	  i	  hamn	  
Text	  och	  musik:	  Stig	  0lin	  
Liten	  blir	  stor	  drömmer	  och	  tror	  	  
kommer	  du	  snart	  till	  mej?	  
Rosende	  kind	  kommer	  en	  vind	  
	  för	  den	  mej	  hem	  till	  dej.	  
Refr:	  
Oh,	  en	  gång	  jag	  seglar	  i	  hamn	  en	  gång	  är	  du	  i	  minfamn	  
en	  gång	  berättas,	  min	  vän	  sagan	  om	  dem	  somkommer	  
igen.	  
En	  gång	  i	  drömmarnas	  land	  vandrar	  vi	  två	  hand	  i	  
hand	  
en	  gång	  min	  älskling,	  kommer	  jag	  hem	  till	  dej.	  
	  
Blågröna	  svall	  tång	  och	  korall	  lurar	  inunder	  mej,	  
men	  ovanför	  stjärnorna	  hör	  sången	  jag	  skrev	  till	  
dej.	  
Refr:	  
Oh,	  en	  gång	  jag	  seglar	  i	  hamn....	  	  
	  
26.	  Så	  lunka	  vi..	  
mel.	  Tycker	  du	  att	  graven...	  
Så	  lunka	  vi	  så	  småningom	  från	  
Bacchi	  buller	  och	  tumult	  
när	  döden	  ropar;	  granne	  kom,	  ditt	  
timglas	  är	  nu	  fullt.	  
Du	  gubbe	  fäll	  din	  krycka	  ned	  
och	  du,	  du	  yngling	  lyd	  min	  lag;	  
den	  skönsta	  nymf,	  som	  åt	  dig	  ler,	  in	  
under	  armen	  tag.	  
Tycker	  du	  att	  graven	  är	  för	  djup	  
nåväl	  an	  så	  tag	  dig	  då	  en	  sup,	  
tag	  dig	  sen	  dito	  1,	  dito	  2,	  dito	  3	  
så	  dööör	  du	  nööjdaaré.	  
	  
27.	  Kostervalsen	  Text:	  Göran	  Svenning.	  Musik:	  
Kom,	  i	  kostervals	  
slå	  din	  runda	  arm	  om	  min	  hals.	  Ja,	  dej	  föra	  får,	  
hiohej,	  va'	  dä'	  veftar	  å'	  går.	  Kostervalsen	  går,	  lek	  å	  
smek	  blir	  i	  skrever	  å'	  snår.	  
Ja'	  ä	  din,	  
du	  ä'	  min	  
allrakärestan	  min!	  
Däjeliga	  mö	  på	  Kosterö,	  du,	  mi'	  lella	  rara	  fästemö.	  
Maja	  lella,	  hej!	  
Maja,	  lella,	  säj,	  
säj,	  vell	  du	  gefta	  dej	  me	  mej?	  
	  
	  

Kom,	  i	  kosterbåt	  nu	  i	  natten	  följas	  vi	  åt,	  
ut	  på	  hav	  vi	  gå,	  
där	  som	  marelden	  blänker	  så	  blå,	  
ja'	  dej	  smeka	  vell,	  
där	  som	  dyningen	  lyser	  som	  ell`	  
Ja'	  ä	  din,	  
du	  ä'	  min,	  
allrakärestan	  min!	  
Däjeliga	  mö	  på	  Kosterö,	  du,	  mi'	  lella	  rara	  fästemö.	  
	   	   	   	  
Maja	  lella,	  hej!	  
Maja,	  lella,	  säj,	  
säj,	  vell	  du	  gefta	  dej	  me	  mej?	  
	  
Kom	  uti	  min	  famn,	  din	  famn	  ja'	  finner	  min	  hamn.	  
Maja,	  ja'	  ä'	  din,	  du	  ä'	  min,	  allrakärestan	  min.	  
Maja,	  ja'	  å'	  du,	  kiittrasju,	  mun	  mot	  mun	  kuttrasju.	  
Ja'	  ä	  din,	  
du	  ä'	  min,	  
allrakärestan	  min!	  	  
Däjeliga	  mö	  på	  Kosterö,	  du,	  mi'	  lella	  rara	  fästemö.	  
Maja	  lella,	  hej!	  
Maja,	  lella,	  säj,	  
säj,	  vell	  du	  gefta	  dej	  me	  mej?	  
	  
28.	  Dansen	  på	  Sunnanö.	  
Det	  går	  en	  dans	  på	  Sunnanö,	  där	  dansar	  Rönnerdal	  
med	  lilla	  Eva	  Liljebäck	  på	  pensionatets	  bal	  och	  
genom	  fönstret	  strömmar	  in	  från	  skärgårdsnatten	  
sval	  
doft	  av	  syrener	  och	  jasmin	  i	  pensionatets	  sal,	  
doft	  av	  syrener	  och	  jasmin	  i	  pensionatets	  sal.	  
	  
Och	  lilla	  Evas	  arm	  är	  rund	  och	  fräknig	  hennes	  hy	  
och	  röd	  som	  smultron	  hennes	  mun	  och	  klänningen	  
är	  ny	  
Herr	  Rönnerdal	  det	  är	  ju	  Ni	  som	  tar	  vem	  Ni	  vill	  ha	  
bland	  alla	  kvinnor	  jorden	  runt,	  det	  har	  jag	  hört	  jaha,	  
bland	  alla	  kvinnor	  jorden	  runt,	  det	  har	  jag	  hört	  jaha.	  
	  
Att	  ta	  är	  inte	  min	  musik,	  nej	  fröken	  men	  att	  ge.	  
Jag	  slösar	  men	  är	  ändå	  rik	  så	  länge	  jag	  kan	  se.	  
Vad	  ser	  ni	  då	  herr	  Rönnerdal,	  kanske	  min	  nya	  kjol?	  
Ja	  den	  och	  kanske	  något	  mer	  -‐	  ta	  hit	  en	  bra	  fiol!	  -‐	  
Ja	  den	  och	  kanske	  något	  mer	  -‐	  ta	  hit	  en	  bra	  fiol!	  
	  
Det	  går	  en	  dans	  på	  Sunnanö	  till	  Rönnerdals	  fiol,	  
där	  dansar	  vågor,	  dansar	  vind	  och	  snön	  som	  föll	  i	  
fjol	  
den	  virvlar	  där,	  det	  går	  ett	  brus	  igenom	  park	  och	  sal	  
och	  sommarmorgonen	  står	  ljus	  och	  södergöken	  gal,	  
och	  sommarmorgonen	  står	  ljus	  och	  södergöken	  gal.	  
	  
Och	  lilla	  Eva	  dansar	  ut	  med	  fänrik	  Rosenberg	  
och	  inga	  fräknar	  syns	  på	  hyn,	  så	  röd	  är	  hennes	  färg.	  
Men	  Rönnerdal	  är	  blek	  och	  skön	  och	  spelar	  som	  en	  
gud	  
och	  svävar	  i	  en	  högre	  rymd,	  där	  Eva	  är	  hans	  brud,	  
och	  svävar	  i	  en	  högre	  rymd,	  där	  Eva	  är	  hans	  brud.	  


