
 

Vi samlas till fest 
Melodi: Vi går över daggstänkta berg 
 
Go’ vänner vi samlas till fest, fallera 
och var och en är festens hedersgäst, fallera. 
för nu ska vi ha roligt 
humöret ska va soligt 
och alla ska ha trevligt vid sitt bord, fallera. 
 
All stelhet lägg av och var fri, fallera 
det hänger just på Dig hur här ska bli, fallera. 
I kväll är alla unga 
låt skratten bara runga 
så alla får det trevligt vid sitt bord, fallera. 
 
Kritik får ej plats här ikväll, fallera 
för all mot varann är bara snäll, fallera. 
För nu så ska vi trivas 
och våra sinnen livas 
då får vi alla trevligt vid vårt bord, fallera. 
  
SKÅL! 

Mors lilla Olle 
Melodi: Mors lilla Olle 
 
Mors lilla Olle en nubbe fick, 
tackade glatt med ett skratt och en 
nick. 
Drack den som saft och gick 
genast i däck. 
Mors lilla Olle är packad och väck. 
 
 SKÅL! 

Magen brummar… 
Melodi: Broder Jacob 
 
Magen brummar 
Jag försummar 
Hälla dit 
mera sprit 
Nu så skall vi dricka 
Så att vi får hicka 
Mera sprit 
Akvavit 
 
SKÅL! 
 

 

Till nubben tager man… 
Melodi: Vi går över daggstänkta berg 
 
Till nubben så tager man en sill, fallera, 
men också ansjovis, om man vill, fallera. 
Men om man är oviss, 
och sillen är ansjovis, 
så tager man bara några nubbar till, fallera. 
 
SKÅL! 

Brännvin är jäkla gott 
Melodi: Här kommer Karl-Alfred 
boy 
 
Brännvin är jäkla gott. 
Blir bättre ju mer man fått. 
Och går man i golvet 
så där framåt tolv-ett, 
då slår man sig jäkla hårt. 
 
SKÅL! 
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Uti vår mage 
Melodi: Uti vår hage 
 
Uti vår mage en längtan oss tär. 
Kom hjärtans fröjd. 
Där råder en hunger som ropar så 
här: 
Kom kryddsill och kall potatis, 
kom brännvin och quantum satis, 
kom allt som kan drickas, 
kom hjärtans fröjd. 
 
 SKÅL! 
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