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Förspel…

Förspel…

Hej och välkomna till vår lilla midsommarfest. Vi tänkte tala lite om alla goda
drycker som hör sommaren till. Låt oss börja med en välkomstdrink. Istället för
champagne som bara bubblar och kittlar överallt har vi här tagit fram en genomskinlig
klar god dryck, nämligen varm bäsk. Mmm... En blandning av socker, sprit, vatten
och en knippe malört värmes upp, och se, där har vi den klar. Låt oss smaka...
Mm... Mm... Ah,.. Ah... Härligt, härligt! Mycket bättre än sschampagne!
Och så slipper man ju bli så yr också. Hurra…hick!
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klar god dryck, nämligen varm bäsk. Mmm... En blandning av socker, sprit, vatten
och en knippe malört värmes upp, och se, där har vi den klar. Låt oss smaka...
Mm... Mm... Ah,.. Ah... Härligt, härligt! Mycket bättre än sschampagne!
Och så slipper man ju bli så yr också. Hurra…hick!

Nu när vi blitt lite uppvärmda är det väl dags att sätta sig till bords, va?

Nu när vi blitt lite uppvärmda är det väl dags att sätta sig till bords, va?

Ja, ja, ja, ja! Vi slår mig ner här bland alla läckerheter. Förrätten till midsommar består av sill. Olika kulörer i olika längder. Dessa sköljer man bäst ned med snaps!
Och här har vi en mängd bra olika brännvinsorter: skåne, pors, renat, taffel, svart
vinbärs och akvavit. Bäst till midsommar passar dock Genever, för det rimmar så bra
på bäver! Haha!

Ja, ja, ja, ja! Vi slår mig ner här bland alla läckerheter. Förrätten till midsommar består av sill. Olika kulörer i olika längder. Dessa sköljer man bäst ned med snaps!
Och här har vi en mängd bra olika brännvinsorter: skåne, pors, renat, taffel, svart
vinbärs och akvavit. Bäst till midsommar passar dock Genever, för det rimmar så bra
på bäver! Haha!

Mm... Ah! Oh, jävlar vad den satt fint. Aah, åh... Ja, vi går väl raskt vidare till
varmrätten, va? Ja, ja, ja! Till den så dricker man exempelvis dom röda och gröna
vinerna. Och för dom som inte tycker om vin, har vi nåt annat mycket speciellt, våran
hembrygda åländska öl, Mumma! Haha! Ah, den är så mustig, så man vet inte var
man ska sätta munnen... Arhm... Aaoho, åh, mumsmust, auh, mumma du är
bra, mumma. Haha ha! Ough!

Mm... Ah! Oh, jävlar vad den satt fint. Aah, åh... Ja, vi går väl raskt vidare till
varmrätten, va? Ja, ja, ja! Till den så dricker man exempelvis dom röda och gröna
vinerna. Och för dom som inte tycker om vin, har vi nåt annat mycket speciellt, våran
hembrygda åländska öl, Mumma! Haha! Ah, den är så mustig, så man vet inte var
man ska sätta munnen... Arhm... Aaoho, åh, mumsmust, auh, mumma du är
bra, mumma. Haha ha! Ough!

Ja! Vi har genast kommit fram till efterrätten. Kaffet å tårtan smakar mycket bättre
med nånting liten ting till... Exempelvis den här gamle punschen! Punschen! Ah! Guling,
guling, kom du lilla fuling! Punsch! Punsch! Punsc-åh, mm, mm... mm! Åh! Åh nej å f-f...
å fy fan! S-smaka inte sånt! D-de-de var inte bra, det var alldeles för sött! Vi får
smaka nåt annat istället! Mm! Konjak! Armanjac! Armanjac! Armanjac! Åh! Aah! Åh,
jävlar vad den river gott! Ha haha! Åh!
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med nånting liten ting till... Exempelvis den här gamle punschen! Punschen! Ah! Guling,
guling, kom du lilla fuling! Punsch! Punsch! Punsc-åh, mm, mm... mm! Åh! Åh nej å f-f...
å fy fan! S-smaka inte sånt! D-de-de var inte bra, det var alldeles för sött! Vi får
smaka nåt annat istället! Mm! Konjak! Armanjac! Armanjac! Armanjac! Åh! Aah! Åh,
jävlar vad den river gott! Ha haha! Åh!

Ja! När så då middagen är klar, då är det dags för den stora sommargroggen! Hurra!
Hurra! Vi tar fram ett stort glas, och så häller vi i alla spritsorter vi har hemma, och
det kan vara gin och det kan vara whisky, och det kan vara gin och det kan vara whisky och vad har vi mera? Och vi har vodka och vi har Campari. Och det ska va allt på
en gång för det är ju sommar, och man dricker allting på sommaren, ah!

Ja! När så då middagen är klar, då är det dags för den stora sommargroggen! Hurra!
Hurra! Vi tar fram ett stort glas, och så häller vi i alla spritsorter vi har hemma, och
det kan vara gin och det kan vara whisky, och det kan vara gin och det kan vara whisky och vad har vi mera? Och vi har vodka och vi har Campari. Och det ska va allt på
en gång för det är ju sommar, och man dricker allting på sommaren, ah!

Så garnerar vi med en kotte, så! Mm! Ouuborsbors! Åh, det var en giftig jäkel! Au, fy
fan vad det är härligt med midschommar! Haha! Aurgh! Japp, det var väl allt man kan
erbjuda här!

Så garnerar vi med en kotte, så! Mm! Ouuborsbors! Åh, det var en giftig jäkel! Au, fy
fan vad det är härligt med midschommar! Haha! Aurgh! Japp, det var väl allt man kan
erbjuda här!

Partyprinsessorna, mitt i sommaren! Skål och tack!

Partyprinsessorna, mitt i sommaren! Skål och tack!
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1. Mera Brännvin

4. Bamse
Jag skall festa, ta det lugnt med
spriten
ha det roligt utan å va’ full.
Inte krypa runt med festeliten,
ta det varsamt för min egen skull.
Först en öl i torra strupen
efter det så kommer supen,
i med vinet, ner med punschen
sist en groggbuffé.

3. Hea gål
Mel: Helan går

Hea gål schu hoffa hoffa lalla ej
Hea gål schu hoffa hoffa ej
Åså inni hea ha
Älla inna halla ha
Hea gål!
Schu hoffa hoffa hej!

Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mera kalaas på vår jord.
Mera jordar med måne,
mera måne i mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne, gubevars!

Jag skall festa, ta det lugnt med
spriten
ha det roligt utan å va’ full.
Inte krypa runt med festeliten,
ta det varsamt för min egen skull.
Först en öl i torra strupen
efter det så kommer supen,
i med vinet, ner med punschen
sist en groggbuffé.

2. Helan går

2. Helan går
Helan går, sjung hoppfaderallanallanlej
helan går, sjung hoppfaderallanlej.
För den som inte helan tar
han heller inte halvan får
Helan går... Sjung hoppfaderallanlej!

4. Bamse

Mel: Internationalen

Mel: Internationalen
Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mera kalaas på vår jord.
Mera jordar med måne,
mera måne i mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne, gubevars!

1. Mera Brännvin

5. Spritbolaget
Mel: Snickerboa
Till spritbolaget ränner jag och bankar på dess port.
Jag vill ha nå’t som bränner bra och
gör 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!
Nej, detta var ju inte bra, jag vill bli
full ikväll.
Då plötsligt en idé fick jag, dom har
ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad, så nu
kan jag bli full och
glad.
Den röda drycken åkte ner, nu kan
jag inte se nå’t mer!
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jag inte se nå’t mer!
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Nya svenska ord:
404: Någon helt utan koll. Från www-meddelandet
"404 File Not Found" som betyder att sidan inte
kan hittas. "Bry dig inte om att fråga honom. Han
är totalt 404."
Egosurf: Att konstant söka igenom Internets alla
sökmotorer, databaser, on-line tidningar, etc, efter
referenser till ens eget namn.
Hej-kompis: Person som du känner till utseendet
och hejar på för säkerhets skull i korridoren fast
du glömt av var eller i vilket sammanhang du mött
honom/henne.
Laxdag: Upplevelsen av att tillbringa en hel dag
med att simma uppströms, bara för att bli blåst
och dö i slutändan.
Måschef: En chef som flyger in, väsnas en hel
del, skiter på allt och sedan flyger iväg.
Pop-up: När någon skriker eller tappar något ljudligt i ett kontorslandskap och folks huvud poppar
upp över skärmarna för att se vad som är på
gång.
Startäktenskap: Ett kortlivat första äktenskap
som slutar i skilsmässa utan vare sig barn, hus
eller ånger.
Tangentbordsplack: Den äckliga ansamlingen
av smuts och fett som man efter en tids användning hittar på datorns tangentbord.
Teflonhjärna: Ingenting fastnar.
Xeroxbidrag: Snällare ord för att kopiera privata
papper gratis på jobbet.
Åhnejsekund: Den ytterst korta fraktion tid då du
inser att du gjort ett REJÄLT misstag.

Jag älskar dig!
Engelska

I Love You

Spanska

Te Amo

Franska

Je T'aime

Tyska

Ich Liebe Dich

Japanska

Ai Shite Imasu

Italienska

Li Amo

Kinesiska

Wo Ai Ni

Spanska

Le amo

Ryska

Ya Lyublyu Tyebya

Finska

Minä rakastan sinua

Turkiska

Seni Seviyorum

Persiska

Du Stet Daram

Stockholmska

Schyssta tuttar

”Hemma hade vi
det så fattigt att
mamma hade
bara en dräkt,
och det var andedräkten, den var
dålig den också.”
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6. Järnvägsbommar

6. Järnvägsbommar

Mel: Sjônges på västgötskt vis

Mel: Sjônges på västgötskt vis

Järnvägsbommar
vinter och sommar
sköter och passar
det gör jag.
Men förra hösten,
då fick jag lusten
att fara till Vara på barnens Dag.

Järnvägsbommar
vinter och sommar
sköter och passar
det gör jag.
Men förra hösten,
då fick jag lusten
att fara till Vara på barnens Dag.

Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!

Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!

Minsta dränga
tog största slägga
och drämde den rakt uti skethusvägga.

Minsta dränga
tog största slägga
och drämde den rakt uti skethusvägga.

Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Anders i desken
va tar'ru för fesken
Fem öre metern!
så ta och släng het'en

7. Kiss i sängen
Kiss i sängen och ha det bra.
Ligga lite och fundera.
Varm om stjärten som en sommardag.
Jag tror jag kissar lite mera.

8. I sommarens soliga dagar
I sommarens soliga dagar
vi gå genom skogar och hagar,
på färdens besvär ingen klagar.
Vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå!
Du, som är ung, kom med och sjung
och sitt ej hemma slö och tung.
Vår sångartropp han gångar opp
på kullens allra högsta topp.
I sommarens soliga dagar
vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå!

Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på, bôrra på!
Hôl i vägga, bôrra på!
Anders i desken
va tar'ru för fesken
Fem öre metern!
så ta och släng het'en

7. Kiss i sängen
Kiss i sängen och ha det bra.
Ligga lite och fundera.
Varm om stjärten som en sommardag.
Jag tror jag kissar lite mera.
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Gissa T-banestationen!

Gissa T-banestationen!

1

SCREAMSTONE

1

SCREAMSTONE

2

RASBERRY HILL

2

RASBERRY HILL

3

PUSSY, YES!

3

PUSSY, YES!

4

CHRISTMAS PLACE

4

CHRISTMAS PLACE

5

PINEPUB

5

PINEPUB

6

CHILDRENS FOOD VILLAGE

6

CHILDRENS FOOD VILLAGE

7

ADVICE BUILDING

7

ADVICE BUILDING

8

LIPTON CENTER

8

LIPTON CENTER

9

HIGH VALLEY

9

HIGH VALLEY

10

PIDGEON´S NEST

10

PIDGEON´S NEST

11

DADDY´S TOWN

11

DADDY´S TOWN

12

HORN CUSTOMS

12

HORN CUSTOMS

13

SEA HIGHT

13

SEA HIGHT

14

BROKE HILL

14

BROKE HILL

15

COWS FOOD MARKET

15

COWS FOOD MARKET

16

ONE HAPPENING FARM

16

ONE HAPPENING FARM
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Festregler
• Det er ikke tilladt at spille musik under oppyntning og oprydning.
• Det er tilladt at have diskotek til klokken 3.00, under forudsætning af, at lydniveauet er tåleligt.
• Musikken skal tilpasses antallet af deltagere. Dvs. "der må IKKE holdes liv i en død fest".
• Indgreb i den aflåste del af musikanlægget er ikke tilladt og vil medføre bøde.
• Kælderkaj skal godkende rengøringen af kælderen efter festen.
• Overtrædelse af reglerne vil medføre tab af depositum.

Festregler
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• Det er tilladt at have diskotek til klokken 3.00, under forudsætning af, at lydniveauet er tåleligt.
• Musikken skal tilpasses antallet af deltagere. Dvs. "der må IKKE holdes liv i en død fest".
• Indgreb i den aflåste del af musikanlægget er ikke tilladt og vil medføre bøde.
• Kælderkaj skal godkende rengøringen af kælderen efter festen.
• Overtrædelse af reglerne vil medføre tab af depositum.

9. Långa finska snapsvisan

9. Långa finska snapsvisan

Mel: Kraftfullt med finsk brytning

Mel: Kraftfullt med finsk brytning

Inte nu, men nu

Inte nu, men nu

10. Korta finska snapsvisan

10. Korta finska snapsvisan

Nu

Nu

11. Om man missat den finska
snapsvisan

11. Om man missat den finska
snapsvisan

Nyss

Nyss
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12. Fredmans epistel #21

12. Fredmans epistel #21

Så lunka vi så småningom,
från Bacchi buller och tumult
när döden ropar: granne kom,
ditt timglas är nu fullt!
Din gubbe fäll din krycka ner
och du, du, yngling lyd min lag:
Den skönsta nymf som åt dig ler,
inunder armen tag.

Så lunka vi så småningom,
från Bacchi buller och tumult
när döden ropar: granne kom,
ditt timglas är nu fullt!
Din gubbe fäll din krycka ner
och du, du, yngling lyd min lag:
Den skönsta nymf som åt dig ler,
inunder armen tag.

Tycker du att graven är för djup,
nå välan så ta dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.
Men du som med en trumpen min
bland reglar, galler, järn och lås
dig vilar på ditt penningskrin
inom ditt stängda bås
och du som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar och pokal:
- bjud nu godnatt, drick ur ditt glas
och hälsa din rival.

13. Vem kan hugga?
Mel: Vem kan segla förutan vind
Sjonges med tong finschk brutning
Vem kan hugga sig själv i knät?
Vem kan slå sig på tummen?
Vem kan karva i vännen sin, utan att
dra på munnen?
Jag kan hugga sig själv i knät
Jag kan slå sig på tummen?
Men ej karva i vännen min, utan att
dra på munnen

Tycker du att graven är för djup,
nå välan så ta dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.
Men du som med en trumpen min
bland reglar, galler, järn och lås
dig vilar på ditt penningskrin
inom ditt stängda bås
och du som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar och pokal:
- bjud nu godnatt, drick ur ditt glas
och hälsa din rival.

Tycker du att graven...

Tycker du att graven...

Säg, är du nöjd? min granne säg,
så prisa världen nu till slut.
Om vi ha en och samma väg
så följoms åt... Drick ut!
men först med vinet rött och vitt
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.

Säg, är du nöjd? min granne säg,
så prisa världen nu till slut.
Om vi ha en och samma väg
så följoms åt... Drick ut!
men först med vinet rött och vitt
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.

Tycker du att graven...

Tycker du att graven...

13. Vem kan hugga?
Mel: Vem kan segla förutan vind
Sjonges med tong finschk brutning
Vem kan hugga sig själv i knät?
Vem kan slå sig på tummen?
Vem kan karva i vännen sin, utan att
dra på munnen?
Jag kan hugga sig själv i knät
Jag kan slå sig på tummen?
Men ej karva i vännen min, utan att
dra på munnen

9

9

Deltagare på midsommarfesten 2005

Deltagare på midsommarfesten 2005

Vad som helst mot bakfylla

Vad som helst mot bakfylla

För invärtes bruk, dosering efter behag.

För invärtes bruk, dosering efter behag.

Dr Lindén, jourläkare
Stockholms Läns Landsting

Dr Lindén, jourläkare
Stockholms Läns Landsting
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14. Denna thaft

16. Bordeaux, Bordeaux

14. Denna thaft

16. Bordeaux, Bordeaux

Mel: Helan går

Mel: I sommarens soliga dagar

Mel: Helan går

Mel: I sommarens soliga dagar

Denna thaft är den bätha thaft
Thythemet haft.
Denna thaft är den bäthta thaft dom
haft
Och den thom inte har nån kraft
Han dricka thkall av denna thaft
Denna thaft!
Till landg, till sjöth, till hafth!

Jag minns än idag hur min fader,
kom hem ifrån staden så glader,
och rada’ upp flaskor i rader
och sade nöjd som så: Bordeaux,
Bordeaux!
Han drack ett glas,
kom i extas
och sedan blev det stort kalas.
Och vi små glin
ja vi drack vin
som första klassens fyllesvin
och vi dansade runt där på golvet
och skrek så vi blev blå: Bordeaux,
Bordeaux,

Denna thaft är den bätha thaft
Thythemet haft.
Denna thaft är den bäthta thaft dom
haft
Och den thom inte har nån kraft
Han dricka thkall av denna thaft
Denna thaft!
Till landg, till sjöth, till hafth!

Jag minns än idag hur min fader,
kom hem ifrån staden så glader,
och rada’ upp flaskor i rader
och sade nöjd som så: Bordeaux,
Bordeaux!
Han drack ett glas,
kom i extas
och sedan blev det stort kalas.
Och vi små glin
ja vi drack vin
som första klassens fyllesvin
och vi dansade runt där på golvet
och skrek så vi blev blå: Bordeaux,
Bordeaux,

15. Var nöjd med ölen
Mel: Var nöjd med allt som livet ger

Var nöjd med allt som ölen ger
Och även om du dubbelt ser
Glöm bort bekymmer sorger och besvär
Var nöjd och glad för vet du vad

15. Var nöjd med ölen
Mel: Var nöjd med allt som livet ger

Var nöjd med allt som ölen ger
Och även om du dubbelt ser
Glöm bort bekymmer sorger och besvär
Var nöjd och glad för vet du vad
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Vilka är länderna och huvudstäderna?

Vilka är länderna och huvudstäderna?

1

Knark i gräsklippare

1

Knark i gräsklippare

2

Införskaffa ett färjeläge

2

Införskaffa ett färjeläge

3

Hink i busken

3

Hink i busken

4

Osanning och åter tjänare

4

Osanning och åter tjänare

5

Vet kvinna från götet

5

Vet kvinna från götet

6

Ruter knäckt och hjärterknäckt +fast
vatten

6

Ruter knäckt och hjärterknäckt +fast
vatten

7

Rykande rovkatt

7

Rykande rovkatt

8

Matsmältningsorgan i fängelse

8

Matsmältningsorgan i fängelse

9

Tvätta tusen kilo

9

Tvätta tusen kilo

10

Stillhet i hamn

10

Stillhet i hamn

11

De öppna vattens flicka

11

De öppna vattens flicka

12

Installera videoapparater

12

Installera videoapparater

13

Smeknamn på Kristina

13

Smeknamn på Kristina

14

Ej nej och figur i saga

14

Ej nej och figur i saga

15

Svagt fruset vatten i barrväxt

15

Svagt fruset vatten i barrväxt

16

Österländsk gudomlig sjukdom

16

Österländsk gudomlig sjukdom

17

Explosiv köksmästare

17

Explosiv köksmästare
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Ordspråk
Att ta medicin är inte roligt,
men att ha roligt är en bra medicin.
- Japanskt ordspråk

Ordspråk
Att ta medicin är inte roligt,
men att ha roligt är en bra medicin.
- Japanskt ordspråk

En dålig utsäkt är bättre än ingen.
- Engelskt ordspråk

En dålig utsäkt är bättre än ingen.
- Engelskt ordspråk

Mañana är oftast den jobbigaste veckodagen.
- Spanskt ordspråk

Mañana är oftast den jobbigaste veckodagen.
- Spanskt ordspråk

Det finns 40 sorters galenskap, men bara en
sorts sunt förnuft.
- Afrikanskt ordspråk

Det finns 40 sorters galenskap, men bara en
sorts sunt förnuft.
- Afrikanskt ordspråk

Endast dina verkliga vänner talar om för dig när
du är smutsig i ansiktet.
- Sicilianskt ordspråk

Endast dina verkliga vänner talar om för dig när
du är smutsig i ansiktet.
- Sicilianskt ordspråk

Att fela är mänskligt. Att skyla över felet likaså.
- Amerikanskt ordspråk

Att fela är mänskligt. Att skyla över felet likaså.
- Amerikanskt ordspråk

Små stjärnor lyser också i mörkret.
- Finskt ordspråk

Små stjärnor lyser också i mörkret.
- Finskt ordspråk

Den som inte kan dansa skyller på golvet.
- Hinduiskt ordspråk

Den som inte kan dansa skyller på golvet.
- Hinduiskt ordspråk

17. Kung Louis song

17. Kung Louis song

Jag kungen är över alla här
under trädens gröna höjd
Jag har nått upp till högsta topp
men ännu är jag ej nöjd
Jag vill ju va en man och människa
och kunna allt ni kan
Jag vill ej längre apa mig
Nej jag vill bara va en man

Jag kungen är över alla här
under trädens gröna höjd
Jag har nått upp till högsta topp
men ännu är jag ej nöjd
Jag vill ju va en man och människa
och kunna allt ni kan
Jag vill ej längre apa mig
Nej jag vill bara va en man

Å ooubidoo
Jag vill ju va som du se ut som du, gå som du, nuuu
Det vill jag nu
ett djur som jag vill lära sig bli en människa

Å ooubidoo
Jag vill ju va som du se ut som du, gå som du, nuuu
Det vill jag nu
ett djur som jag vill lära sig bli en människa
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18. Mitt glas är fyllt till
kanten

18. Mitt glas är fyllt till
kanten

Mel: Min hatt den har tre kanter

Mel: Min hatt den har tre kanter

Mitt glas är fyllt till kanten,
till kanten fyllt mitt glas.
Är det ej fyllt till kanten
då är det ej mitt glas!

Mitt glas är fyllt till kanten,
till kanten fyllt mitt glas.
Är det ej fyllt till kanten
då är det ej mitt glas!

19. En värmlandspôjk

19. En värmlandspôjk

De värmländska brukstraditioner
dem vårda vi alla minsann
Vi har våra bruk och patroner
och supen den tar vi iblann...

De värmländska brukstraditioner
dem vårda vi alla minsann
Vi har våra bruk och patroner
och supen den tar vi iblann...

En värmlandspôjk han kan
ta supen som en man,
så glupen
den supen
i strupen försvann.
Och mera vill han ha,
kan ej för mycket ta’!
En värmlandspôjk blir aldrig full,
nej, han blir bara gla’!

En värmlandspôjk han kan
ta supen som en man,
så glupen
den supen
i strupen försvann.
Och mera vill han ha,
kan ej för mycket ta’!
En värmlandspôjk blir aldrig full,
nej, han blir bara gla’!

20. Vad i allsin dar

20. Vad i allsin dar

Vad i allsin dar,
har du brännvin kvar?
är du sparsam eller snål?

Vad i allsin dar,
har du brännvin kvar?
är du sparsam eller snål?

Från Helpdesken

Från Helpdesken

"Helpdesk: Sitter du bakom en
brandvägg?
- Nej, jag sitter vid ett fönster."

"Helpdesk: Sitter du bakom en
brandvägg?
- Nej, jag sitter vid ett fönster."
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Kan du gissa ordspråket ?

Kan du gissa ordspråket ?

1 .Den vokala manifestationen av emotionell satisfaktion bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en till
ytan relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.
Svar:

1 .Den vokala manifestationen av emotionell satisfaktion bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en till
ytan relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.
Svar:

2 Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning aktiverat fluidum
framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären
hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.
Svar:

2

3 Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör
iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet
av smärre petrologiska enheter.
Svar:

3

4

4

Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat
specimen av klassen Aves och å andra cirka ett fjortondels gross
dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra
bedömas såsom potentiellt gynnsammare.

Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i genom upphettning aktiverat fluidum
framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären
hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.
Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av en metastabil, transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör
iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet
av smärre petrologiska enheter.
Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat
specimen av klassen Aves och å andra cirka ett fjortondels gross
dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra
bedömas såsom potentiellt gynnsammare.

5 Att ett objekt, som reflekterar majoriteten av den kortvågiga
elektromagnetiska strålning som träffar dess yta, eo ipse utgöras
av grundämnet Au är en konklusion behäftad med intolerabla felmarginaler.
Svar:

5 Att ett objekt, som reflekterar majoriteten av den kortvågiga
elektromagnetiska strålning som träffar dess yta, eo ipse utgöras
av grundämnet Au är en konklusion behäftad med intolerabla felmarginaler.
Svar:

6 En visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av diminutiv enhet av centralt födoämne.
Svar:

6 En visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av diminutiv enhet av centralt födoämne.
Svar:

7 En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten hos en vida omfångsrikare, å rullande transportanordning
vilande anhopning av materia av icke närmare specificerad natur.
Svar:

7

8 Objekt, vilka kamoufleras i en säsongbetonad kristallinisk tillståndsform av H20 blottlägges vid dennas övergång till större
molekylär rörlighet.
Svar:

8 Objekt, vilka kamoufleras i en säsongbetonad kristallinisk tillståndsform av H20 blottlägges vid dennas övergång till större
molekylär rörlighet.
Svar:

En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten hos en vida omfångsrikare, å rullande transportanordning
vilande anhopning av materia av icke närmare specificerad natur.
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Visste du att…

Visste du att…

• Det är omöjligt att nysa med ögonen öppna.
• Om man fyller ett vanligt koniskt snapsglas till halva höjden, så är glaset bara fyllt till
12-13 procent.

• Det är omöjligt att nysa med ögonen öppna.
• Om man fyller ett vanligt koniskt snapsglas till halva höjden, så är glaset bara fyllt till
12-13 procent.

• Om man kunde köra bil till solen med en konstant fart av 100 km/h skulle det ta 176
år att komma ända fram - utan vilopauser.

• Om man kunde köra bil till solen med en konstant fart av 100 km/h skulle det ta 176
år att komma ända fram - utan vilopauser.

• Alla klockor i Pulp Fiction står på tjugo över fyra.
• En guldfisk kommer bara ihåg de tre senaste sekunderna i sitt liv.
• Om man vässar en blyertspenna riktigt bra, och doppar den yttersta spetsen i nikotin
och sedan trycker in denna minimala mängd genom huden på en människa dör den

• Alla klockor i Pulp Fiction står på tjugo över fyra.
• En guldfisk kommer bara ihåg de tre senaste sekunderna i sitt liv.
• Om man vässar en blyertspenna riktigt bra, och doppar den yttersta spetsen i nikotin
och sedan trycker in denna minimala mängd genom huden på en människa dör den

21. Båtlåt

21. Båtlåt

Det var en båt som sa till en annan:
Va du var stilig,
vi borde borda varann,
gjorda för varann,
och köla lite grann,
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,

Det var en båt som sa till en annan:
Va du var stilig,
vi borde borda varann,
gjorda för varann,
och köla lite grann,
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,

Andra båten sa: Klart att jag vill va’
med och kryssa,
kyssa din stiliga för,
i en stilsam slör
vi varann förför,
som bara båtar gör
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,

Andra båten sa: Klart att jag vill va’
med och kryssa,
kyssa din stiliga för,
i en stilsam slör
vi varann förför,
som bara båtar gör
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,

Sen när det blir lä
ja då kan vi klä av oss seglen
ligga ett tag vid en boj, skepp ohoj,
gnida vår fernissa
lite grann och fnissa, kasta ankar
bli lite vågade, ha lite skoj
Oj, oj, oj.
Å hur sedan vi få en och kanske två
egna små jollar,
jollrande efter på släp
i ett navelrep

e en hemlighet,
som bara båtar vet
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,
Vi kan lägga till i äktenskapets hamn
vid en brygga
bygga ett båthus som vi
kunde ligga i
å tjära ner varann,
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam bam.

Sen när det blir lä
ja då kan vi klä av oss seglen
ligga ett tag vid en boj, skepp ohoj,
gnida vår fernissa
lite grann och fnissa, kasta ankar
bli lite vågade, ha lite skoj
Oj, oj, oj.
Å hur sedan vi få en och kanske två
egna små jollar,
jollrande efter på släp
i ett navelrep

e en hemlighet,
som bara båtar vet
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,
Vi kan lägga till i äktenskapets hamn
vid en brygga
bygga ett båthus som vi
kunde ligga i
å tjära ner varann,
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam bam.
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22. Bär ner mig till sjön

22. Bär ner mig till sjön

||: 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! :||

Och när du badat mig
Så skall du torka mig.
Och när du torkat mig
Så vill jag i igen!

Och när du badat mig
Så skall du torka mig.
Och när du torkat mig
Så vill jag i igen!

Bär ner mig till sjön...

Bär ner mig till sjön...

||: Var var jag igår
Var var jag igår
Jag undrar, var var jag igår :||

||: Var var jag igår
Var var jag igår
Jag undrar, var var jag igår :||

Mitt huvud känns så tungt,
Jag kan ej andas lugnt.
Hur har jag kommit hem,
Och vem har stoppat mig i säng?

Mitt huvud känns så tungt,
Jag kan ej andas lugnt.
Hur har jag kommit hem,
Och vem har stoppat mig i säng?

10 av 10 drunkningsolyckor
beror på vatten!

10 av 10 drunkningsolyckor
beror på vatten!

Varningssignaler

Varningssignaler

• Glaset missar din mun hela tiden.
• Du kan se bättre om du blundar med ett öga.
• Du trillar av ön.

• Glaset missar din mun hela tiden.
• Du kan se bättre om du blundar med ett öga.
• Du trillar av ön.
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23. Temperaturen

23. Temperaturen

Temperaturen är hög uti kroppen
Närmare 40 än 37,5.
Men så skall det vara när ångan är oppe
Och så ärfallet uti detta nu!
||: Det rullar, det rullar, vi rullar, vi rullar,
Vi rullar, vi rullar, vi rullar, å hej! :||

Temperaturen är hög uti kroppen
Närmare 40 än 37,5.
Men så skall det vara när ångan är oppe
Och så ärfallet uti detta nu!
||: Det rullar, det rullar, vi rullar, vi rullar,
Vi rullar, vi rullar, vi rullar, å hej! :||

24. Fader Abraham

24. Fader Abraham

Fader Abraham, Fader Abraham,
fyra söner hade Abraham.
Och de åt och drack,
Och de drack och åt,

Fader Abraham, Fader Abraham,
fyra söner hade Abraham.
Och de åt och drack,
Och de drack och åt,

(Sedan adderas för varje vers:)
Höger hand
Vänster hand
Höger fot
Vänster fot
Huvet ner
Arslet upp
Tungan ut

(Sedan adderas för varje vers:)
Höger hand
Vänster hand
Höger fot
Vänster fot
Huvet ner
Arslet upp
Tungan ut

25. Minne

25. Minne

Minne, jag har tappat mitt minne!
Är jag svensk eller finne?

Minne, jag har tappat mitt minne!
Är jag svensk eller finne?

Inne, är jag ut eller inne?
Jag har luckor i minnet,
sådär små alko-hål.

Inne, är jag ut eller inne?
Jag har luckor i minnet,
sådär små alko-hål.

Skål!

Skål!
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26. Och nu så vill jag sjunga

26. Och nu så vill jag sjunga

Och nu så vill jag sjunga att sommaren är bra
och träden är så fina och marken är så grön.
Och blommorna är vackra och höet luktar gott
och solen är så solig och vattnet är så vått.
Och lilla fågels flyger i boet ut och in
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.

Och nu så vill jag sjunga att sommaren är bra
och träden är så fina och marken är så grön.
Och blommorna är vackra och höet luktar gott
och solen är så solig och vattnet är så vått.
Och lilla fågels flyger i boet ut och in
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.

Och jag vill också sjunga att fjärilar är bra
och alla söta myggor dom vill jag också ha.
Och jag är brun om bena precis som det ska va
och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra.
Och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.

Och jag vill också sjunga att fjärilar är bra
och alla söta myggor dom vill jag också ha.
Och jag är brun om bena precis som det ska va
och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra.
Och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn
och därför vill jag sjunga att sommaren är min.

27. Sommaren är kort

27. Sommaren är kort

Inte ett moln så långt ögat kan nå,
inte en droppe regn på flera dar.
Med en glass i min mun
och i sandaler av plast
går jag i solen och tänker på dig.
Ljusblåa dagar seglar förbi.

Inte ett moln så långt ögat kan nå,
inte en droppe regn på flera dar.
Med en glass i min mun
och i sandaler av plast
går jag i solen och tänker på dig.
Ljusblåa dagar seglar förbi.

Sommaren är kort.
Det mesta regnar bort.
Men nu är den här, så ta för
dig, solen skiner i dag.
Hösten kommer snart,
det går med vindens fart,
så lyssna på mej: Solen skiner
kanske bara i dag.

Sommaren är kort.
Det mesta regnar bort.
Men nu är den här, så ta för
dig, solen skiner i dag.
Hösten kommer snart,
det går med vindens fart,
så lyssna på mej: Solen skiner
kanske bara i dag.

Vattnet är varm och luften står still,
jag sitter i skuggan läser gårdagens blad.
Snart är det dags för ett dopp i det blå,
få bort sanden mellan tårna och svalka min kropp.

Vattnet är varm och luften står still,
jag sitter i skuggan läser gårdagens blad.
Snart är det dags för ett dopp i det blå,
få bort sanden mellan tårna och svalka min kropp.
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