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1. Lutfiskens skål 
Mel: Skånska slott och herresäten 
Text: Gunnar Hagberg, Göteborg 
 
När långan är fångad och torkad och lutad 
på Anna-dan blötlagd och avlutning slutad.  
Då är det hög tid själv bli blötlagd förstås 
och tömma sitt glas, så allt lutar för oss. 
 

 

2. Hönan 
Mel: I Apladalen 
Text: Martin Holmström, Uppsala 
 
En höna eggad av sista valsen 
sa : Oj, jag fick visst en tupp i halsen 
Kom ge mig brännvin – det är ett krav 
och skåla innan jag tuppar av. 
. 
 

 

  
 
 
3. Det papperslösa samhället 
Mel: Skånska slott och herresäten 
Text: Zaida Granath, Älvsjö 
 
Förr rista´man runor, skrev kilskrift i lera. 
Ett handskrivet brev är rätt sällsynt numera. 
Man chattar o messar, tekniken är vass. 
Skål för att det alltjämt finns papper på dass! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ungdomlig ironi 
Mel: Mors Lilla Olle 

Text: Anders Eliasson, Bromma 

 
Gången är stadig och blicken fast, 
är inte tradig och har ingen last, 
talet är tydligt och omdömet gott, 
nykter jag är av den dryck som jag fått! 
NOT! 
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