
Nubbevisor

www.menyse.com
Gratis kokbok på Internet



1. Festen kan börja

2. Helan går

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 gutåkräftfesten manar skål och gutår.
Mångubben myser, nubben den fryser,
värm den och känn hur härligt du mår.

3. Kräftsupen går
Melodi: Helan går

Helan går, 
nu våran kräftsup vi tar, skål. 
Helan går och halvan vi också tål. 
Ty kräftorna dom smakar mer, 
när dom med nubbar sköljas ner, 
Helan gåHelan går...(dricka)... 
Den va go' så de' förslår!

Helan går, sjung hopp fadderallanla,
helan går, sjung hopp fadderallanla.
Och den som inte helan tar,
han inte heller halvan får.
Helan gåååår …(dricka)… sjung hopp fadderallanlaaa. 



4. Kräftruset
Melodi: Nu har vi ljus

Vi tá ett rus 
här i vårt hus. 
Kräftan är kommen 
hopp tralalala. 
Snapsen är här, 
månen den är månen den är 
full som ett bär. 
Hej nu brinner alla vackra ljusen. 
Kräftorna och månen är på snusen 
tralala tralalalala tralalalala tralalala!

6. Kräftor kräva dessa drycker
Melodi: Kors på Idas grav

Kräftor kräva dessa drycker någon sá
Albert Engström vill vi minnas att det vá
om än minnet sviktar vet vi
det som sas var sant och bra
och bevisas av den sup vi nu ska ta

5. 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.nu vi får allt vad vi vill.



7. 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 nypeoch i tarmarna dig nyper. 
Detta är ett ofint sätt 
svälj nu nubben fort och lätt.

8. 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 fäså att din färg får kräftors valör.
Kräftan är värd en skål uppå färden 
då går den ej igen.

9. 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 okloktgår den framåt är det oklokt
att du tar en pärla till,
men du gör ju som du vill.



10. 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. allt är slut det ser väl du. 
Punsch och konjak väntar ju, 
sprider fröjd åt alla.

11. 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 månar i mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne, bevars!

12. 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.
TTar du fler så går du ner på låg nivå.



13. 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

Jag fångade en sup idag
men supen gled ur näven.
Men lika glad för det är jag
men gladast är nog levern.

15. 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, lillebrotill lille, lillebror.

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!



17. 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 känneroch dom som vi känner
och dom som vi inte känner
dom skålar vi för!

18. Spritbolaget
Melodi: Snickerboa

Till spritbolaget ränner jag och bankar på dess port. 
Jag vill ha nå't som bränner bra och får mig sketfull fort.
Expediten sade godda', hur gammal kan min herre va'?
Har du nå't leg, ditt fula drägg? Kom hit igen när du fått skägg!

19. 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 vi, blubb blubb 
vi äro små fiskar som tar oss en kallsup 
vi äro små fiskar vi, blubb blubb  



20. Jag har aldrig vaŕt på snusen
melodi: O, hur saligt att få vandra

Jag har aldrig var't på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja.
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett litet nyfött barn.inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn, halleluja.
Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja,
halleluja-halleluja, hallelujaaa...

Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver
Alla djävlar dansar tangoAlla djävlar dansar tango
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
stadsparksdammen full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl, halleluja.
Halleluja-halleluja, halleluja-halleluja,
halleluja-halleluja, hallelujaaa...halleluja-halleluja, hallelujaaa...

21. 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.


