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Nordens f ransmän

Mel: "Tre trallande jäntor"

Man kallat oss fransmän i Norden
men det är väl ren ironi.
För finns det nå't folk uppå jorden
så stela och tröga som vi tra, la, la.
Vi sitter där och glor,
är fina som vi tror
och talar så avmätt
och väljer varje ord,
och skrattar plötsligt nå'n
så stirrar alla på'n
"Han huttade visst innan han gick hemif rån"

Men när vi har sjungit och druckit,
vår hämning försvinner med ens.
Den stela fernissan har spruckit,
och allting nu friare känns tra, la, la.
Vi skrattar och vi ler
och vi blir Du med Er,
vi pratar och skämtar med alla som vi ser.
Man kan ej undra på
att vi så gärna så
vill stämma upp brännvinets lov då och då.

PÅ rnYSs - OBK:s seglarvals

Textl Musik : Ei n a r Bockertz

1. När semestern är här
ut till havet det bär
Bort från städernas gator grå.
Ack så härligt det är
att till kobbar och skär
vi kan glatt ställa färden då.

Refräng:
En klyss på böljan blå
när vinden ligger På.
Våra segel vi hissar när dagen gryr
Emot okanda äventyr färden vi styr.
På kvällen i nå'n vik
vi lyss till dragsPelsmusik
Näi till kois vi sedan qå
hör vi vågbrna kluckä och slå.

TRIO: Hör, hör, hör vad det susar
seglen de slå
HöJ, hör, hör vad det brusar
undan här det går.

2. Salta vindar oss bär
bort från jobb och besvär
och vi njuta där dagen lång.
När semestern är slut
och vi längtar hit ut
Ska vi sjunga vår seglarsång .

3. Vackra flickor här finns
och till vintern man minns
Hur vi lekte i böljan blå.
Det kan hända att du
där har fått dej en fru
och tillsammans ni sjunger då . . .



1 Mel: 'Strö tite gtada visor..."

Strö lite glada visor här kring bordet
det ska vi göra titt och tätt!
När vi nu alla på en gång har ordet
ska vi på sången sätta sprätt!
I dagens jäkt nån sång det ej kan bli
men mellan skål och vägg i kväll ska vi
strö lite glada visor mellan varje rätt,
då blir man glad på alla sätt!

I Mel: "Vintern rasat ut........"

Öef har samlats till en skiva
hoppas roligt också vi ska ha
Vårat motto därför ska nu bliva
"Ät och dansa och var riktigt gla".
Snart så bränner helan uti halsen
maten den ska smaka, drycken också,
sen vi föra damerna uti valsen
upp och hoppa och tag nya tag.

3 Mel: "Vårat gäng"

Här finns glädje skratt och sång
Allihopa på en gång
Sjunga, glamma kvällen lång - Uti vårat gäng
Visa alla att vi kan trivas samman med varann
Skapa glädje stor och sann - Uti våra gäng
Tag nu glaset - Uti handen
Häll nu vinet - Ner i strupen
Bästa föret - För humöret
När vi sjunger vår refräng
Dukat bord med fyllda glas
uti ÖBK - kalas
Ja - just så skall kväilen tas UTt eÅf f LUBBS GÄNG

"Litet bo jag sätta vill"

I ett litet litet glas
står en liten liten sup
Och den står där
och den väntar
och den längtar
och den trängtar
Ja, den vänta-r uppå dej
och den viskar
"ta nu mej"

Om än nubbarna är små
gör dom världen mindre grå
Ja, man anar
om man spanar
över skogen
och dess granar
att vår himmel
kan bli blå
bara vi vår nubbe få

6
Mel: "Maj på Malö"

Snaps på malört
kalla snaps
Du vill alla strupar smeka
när Du komrner och vill leka
och förhöja vårt partaj

"Vintern rasat ut..."

Snapsvisor
Helan

4

5
Mel: "Lili Marlen"

Det sägs vid bättre middag
det är 61 comme-il-faute
att man tar snaps till maten
åtminstone ej två
Men vi, vi som tycker
sånt är tjafs
vi tar med glädje varje snaps
så snart vi får en chans
att vara nubbens fans

Helan rasat ner i våra magar
skvalpar nu på botten
mol all6n
i sin ensamhet den
bittert klagar
"Det är inte gott att vara en"
Snart är halvän där,
den härliga su pen
alkoholiskt ren och silverklar
dansar som en vårbäck
ner genom strupen
hamnar - plask -
i helans budoar

8
Mel: "Sankta Lucia"

Huvut slår kopparslag
ögonen svider
magen i obehag
natten den lider
Då genom strupen går
hemköpt en liten tår
vördat vare vårat brännvin
vörda vårt brännvin



F

11
Mel : " När Lillan kom till jorden... "

Att nubben kom tilljorden,
det skötte Gubben Noak om
och snart till kalla norden
den ädla drycken kom.
Och därför, säger mamma,
så är jag nästan alltid glad.
Ty nubben, den gör livet
till ständ ig solskensdag.

1 2 Mel: "Jungfrun hon går i.....

Så hastigt den lilla su pen
istrupen försvann
Så hastigt den lilla supen
istrupen försvann
Håhå, jaja, kommer halvan
idag ?
Håhå, jaja, kommer halvan
idag ?

$ Mel: "samling vid pumpen....."

Samling till borden bara lustiga miner,
snart här du ser hos både gamrnal och ung.
Om än du dig satt bakom drycker och viner,
så klara din strupe nu och sjung bara sjung.
För Radön vi hurra, i glädjen vi surra,
vi dansa och snurra, här finns ingen fnurra,
För de' ska du veta, att nu är det oppåt
är mottot på ÖAf :s gemensamhetsfest.

1 O met: "l natt jag drömde..."
I natt jag drömde något som
jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var strejk på Pripp
och alla öl var slut.
Jag drömde om en jättesal
där ölen stod på rad.
Jag drack så där en femton öl
och reste mig och sa:
Man kan ha roligt utan sprit
men det är dumt att chansa!

13
Mel Jungman Jansson

Hej å hå, kära vänner
kanske ni imorgon gnäller
för ni drack ur det på bordet
som med alkohol var märkt,
Vännen bakrus står och lurar,
djupt i sådana putteller
han är hårdhänt men hederlig,
så sjung hej å hå!!

14
Mel: "l Lissabon där dansa de..."

Min mage är ett gästfritt hus
så stinn och grann och rund.
Den varit med i sus och dus
och bidar nu sin stund.
Så dansen in ni supar små
men gör det lätt på tå.
Ty helan hon vill vila i

min mages lugna vrå.

15
Mel: "l sabella"

lsat brännvin
väntar ifyllda glas
Kära vänner
slå ej mitt glas i kras
Men här är så varmt i rummet
att brännvinet blir ljummet
Det är fatalt
men ej egalt
för NU blir mitt
brännvin svalt!

16
Mel: "Våruindar friska"

Nu klingar ordet:
Skål! här vid bordet
Srneka nde fa r det
alla omkring.
Fatta kristallen,
Nubben är kallden,
stiger åt skallen,
klinge-le kling.
Vi många skålar dricker i år
för tanden den måste
få sig en tår.
Nu lilla hutten,
går i kaputten.
Skål hela bunten,
Klinge-le kling.

17
-(från år 1966)
Mel : "Vå rvi nda r friska"

Ta nter och g u bba r,
se Edra nubbar
upphällda stå iimrniga glas.
Hej Kuttersmycken,
kan Ni stå rycken
tål ni att vara
med på kalas?
Båten är väl förtöjd
bredvid la nd,
brännvinet har vi
rned oss i hand
Klang ibuteljen
Ta HELAN - svälj den
Kom låt oss dricka
öer:s SKÅ1.
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18 Mel: "En sjöman älskar-.-"

En sjöman älskar redig Bäsk
till vågornas rus.
När stormen skakat bort all läsk
i vindarnas sus:
:/: Var lugn! Var lugn!
Du brusande buk
Det kommer snart en ige-n! :/:

1g Me l: "Han hade seglatför om masten"

Han hade sneglat upPå blasten
u nder vilken Potatis g ror
Han hade sneglat med förskjutning av lasten
från sniffn ing till sPritbehov-
Han hade sneglat så tårarna föllo
och han greps av förbittring och stress-

Men så en dag han potatisen grävde upp
och är glad alltsen dess!

20 Mel: "Sju vackra flickor i en ring---"

Snapsen den står och väntar dej,
snapsen den står och väntar - HEJ !

Goaste drycken häromkring - ibland de drycker alla.
Grabbarna vänder sej omkrihg, -
jäntorna dom gör samma ting,

sökande efter glaset sitt - ibland de glasen alla:

Vara vems det vara vill - Vara vems det vara vill -
jag tar det som står närmast till - SKÅL på er, Faderalla!

,l'ftf u kan Du vara riktigt gla'- Nu kan Du vara riktigt gla'
Nu har Du fåttdet Du vill ha - ibland de drycker alla! :/:

20
Mel "Amanda LUNDOBM"

Vill ni edra strupar fukta,
bomfal leri, bomfa I leral la
Lär er några glasrör bukta
bomfal leri, fa I leral lan lej.
Köp er sen ett primuskök,
bomfal leri, fa I leral lan lej
Hugg i.
Sätt pannan på och gör en gök.
Bomfal leri, fal leral lan lej.

21
Mel: Vihade inga segel....

Nu skickar man raketer
till gamla månen opp,
men vill dom få mej med
då är det jag som säger stopp
Då svarar jag så här
Jag stannar där jag är
för här finns mat och brännvin
men det finnes inte där.

22
Mel: lmse Vimse spindel"

lmsi virnsi blir man av
en liten smutt
Pulsen börjar öka,
hjärtat tar ett skutt
Knäna skälver
näsan den blir blå
- fast det är så läskigt,
vågar vi ändå! ! ! ??

23
Mel: "Jänta å ja...."

Helan den går
helan den går
hoppas att riktigt roligt vi får
Helan den går
helan den går
den ska ha första ordet
./:: lkväll ska vi ha det
livat å glatt
äta och dricka som en besatt
och slutar ej förrn det
åter blir natt
om något finns kvar
på bordeV: :

24
Mel : " Hadderian"

Jag var en gång för länge sen
en stor och tjusig tall,
alla tallar var som buskar
vid min stam.
Vin & Spritcentralen
högg rnig sen
så oräsliot var mitt fall.
lad'till n"ubbe blev, det var ju
svnd och skam.
liadderian, haddera,
nu som taggtråd river jag
fast jag saknar cirka
hundratusen barr.

25-;;;: ;;;;;, 
sår,,

Snapsen är ett märkligt ting
märkligt ting, märkligt ting
när man känner ingenting
ingenting, ingenting
Vips man blir rätt Yr i tratten
dagen efter älskar vatten
Me-n vad gor väl det i kväll?
Glasen höJ gutår och svälj'
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Halvan

26
Mel: "Känner Du Fia Jansson"

Har nu den kalla helan
gqttner uti gumpen
Då e' de' dals föi halvan
den gulliga itumpen
Tippa den fint och vackert
försynt ner i sumpen
Glöm att Du dagen efter har
humlor i klumpen

Halvan och äkta hälften
är två skilda saker
För dina läppar blir det
så olika smaker
Halvan det är en krök,
men se hälften är raker
Halvan gör dej så stark,
men en hälft gör dej spaker

27
Mel: "Nu tändas tusen. ...."

Nu höjas tusen fyllda glas,
kring bordets glada giund
Och tusen, tusen skåi-ar ock,
vi tömmer per sekund

Och från butelj och fat ikväll,
oss öl och brännvis bärs
tills Hel- och halvan alla fått,
och mången och en ters.

I

28
Mel: "My Bonnie....."

Nu äro vi alla bekanta
om inte så hejsan på dej,
nu börjar det mest intressanta
som stort imponerar på mej,

Glädjen, g lädjen, g lädjen
som finnes hos varoch en
Glädjen, glädjen
den höjer ju feststämningen.

lfall det är tränqsel vid bordet
så var inte ledsei för de'
nej, le blott och viska så orden
till vänner som sitter breve '

Härligt, härligt, härligt
att ha dej till bordskamrat
Härligt, härligt, å härligt
me' 'Tralva" t]lImat. J-

"l sommarens soliga dagar"

Med sång ska vi börja vår skiva
så alla i OBK må bliva
en kör för motorer, gemen-
ska p och seg e I

Sätt igång låt klunken gå,
hallå, hallå !

Kom med och höj
Din arm med böj
Ditt första g las
med lätt extas.
Säg skål och tack
och i ett smack
till mun den går vår dyra får
Så ta nu Ditt äricksgtai det fina
Låt klunken gå, låt gå,
Ha llelu ja !

3229
Mel: "Lili Marlene"

Herrar:
Damer:
Herrar:
Da mer:
Herrar:

Da mer:

Herra r:

Damer:

ALLA:

Får vi höja glasen?
Ja visst får ni det.
Är vi uti gasen?
Nej det kan ingen se
Då får vi dricka
ännu mer?
Ja visst om blott
med oss det sker.
Ja skål då flickor
små
Ja Skål då gossar
sma.
SKÅÅÅAAAL

"Höga berg och djupa dalar"

Mel: "Åiänta å ja........"
(från år 1954)

Helan va fin, helan va fin
Nu mår man som
en nysmord båtmaskin
Helan va fin, helan va fin
Nu tar vi oss en halva
För när man den
lilla halvan har fått
Då kan man ju börja
su pa så smått
Ty då smakar tersen
dubbelt så gott
Ja, skål på Er allihoP.

31

Första supen är
redan nerklämd
Sången klingar alltmera
f le rstä md
Hej hopp, min lilla halva sup
du ska ut för ett hemskt och
gräsligt stup!
/: Hej där försvann den -
och kvar är blott ett glas i

handen:/



33
Mel : " Mors lilla olle"

Tru m me I itru m,
vad det skvalpar där,
Glaset det skramlar
en snaps visst det är
Något på snusen
jag tager en till
Halvan den fick inte
längre stå still.

34
Mel :"Vi gå över daggstänkta berg"

Ja, nu är det Halvan
som går, fallera
och vi tar gärna Tersen
om vi får, fallera
Ty många millioner
till båtar och kanoner
vi super ihop på ett år,
fallera
Ty många millioner
till båtar och kanoner,
vi super ihop på ett år,
fallera.

35
Mel: Calle Schewens vals"

När snöflingor virvla kring
heden och mon
och stormen är häftig och vred
Då blanda vi inte vårt
kaffe med kron
som rospiggar hava för sed.
Och ej se vi ljus uti
martallens topp,
det gör man blott
när man är sne.
Den tall som vi känner
den dricker vi opp,
"Systemet" har ordnat för de!

10

36
Mel: " Bohns bataljon"

Nu så ska vi ta en tår
ur vår butelj,
Tra ra I la la,
Blunda, svälj.
Tra ra I la la,
Varje helg
Tra ra I la la,
Mer du dricker,
'bättre blir du,
känn det själv.
Tra ra I la la,
Och sen bliver du så gla.

Först så tager man
blott en liten mund
sen så tager vi
en till om en stund.
Oh, va' skönt, skönt, skönt
Oh, va'skönt det bliver då
när en sup i magen man ska få.

38
rvel: "Nu ska vi vara snä11a....

Vi höjer vårt glas, och
vi säger hurra
För nu ska vi ta'en,
nu ska vi ta' en nubbe.

Av alla de nubbar jag får
mår jag bra......
så nu villjag ha en
ny liten, liten nubbe.
Om inqen vill böria
så börjär välja' '
och sen får vi se
om nån annan vill ha.
Ja, skål alla vänner,
vad var det jag sa
jo, alla så blir vi
glada utav en nubbe

39
Mel: "Vintern rasat ut"
5kålen tänder
helig eld isjälen
Vinet rosa r
livet som en sky.
Tersen känns från
hjässan ner ihälen
kvarten gör en
som en mänska nv.
Lås oss skåla med'
varann go'vänner,
skål för våran
levnads glada hopp.
Törstens eld på nytt
i strupen brähner.
Leva livet! Skå1, och
botten opp!

40
Mel : lmse Vimse spindel"

37
Mel : " Luffarvisa"

Bland vänner, som vi gästa,
vi trivs när som vi festa
Ty värden vill oss fresta
med god och härlig mat.
Bland vännerna vi finna
hur ögon börja brinna,
när snapsen börjar rinna
från krus och stora fat.

Så höj Ditt glas och lycka till
bland smörgåsar sarnt sill i dill
Du får hu ha det som Du vill
på denna båtklubbsdag.
Och lilla magen ljuvligfmår,
när supen genom strupen går.
Ja, skå|, hurra och klang
Gu'tår!
Uti vårt glada lag.

Klumpe Dumpe Tomte
klättra' opp i gran,
ner dråsa barren,
tomten dråsa' me'
Ropa glatt:
"Gör ej ett barr, min vän !"
Klumpe Dumpe Tomte
klättra opp igen.

Tjompe Tomte Törstig
sitter på en bar,
vickar så på stolen
och i golvet far
Strax nån fyller
på hans glas och sen
ljompe Tomte Törstig
klättra'opp igen.

41
Mel: lmse Vimse spindel"

lmsi vimsi blir man
av en liten smutt
Pulsen börjar öka,
hjärtat tar ett skutt
Knäna skälver
näsan den blir blå -
fast det är så läskigt,
vågar vi ändå!!!??



t-

42
Mel: "lungfrun på Jungfrusund"

lngen skänkt mig en sådan sekund,
som helan gör om en stund
A ingen skänkt mig en sån aptit
som detta glas med go sprit!
Jag hållit imina händer,
så mången sup, en i sänder,
men ingen, ingen så stor och klar,
som helan, som jag nu tar.

44
Mel: "Skära, skära havre"

Ack om jag bodde på en krog
och bror min på en annan
och penningar jag hade nog
och dubbelt öl i kannan
En vacker flicka på vart knä
en spelman för mig spela
och ingenting falerade
då vore ljuvt att leva.

45
Mel: "Sjösala vals..."

Nubbarna vi taga
så lekande lätt
Tersen står på matbordet,
står där å väntar
Nubbarna vi taga på olika sätt
Lyft nu glasen och
tag Er en skvätt.
Glöm nu Dina sorger,
bli glad uti Ditt sinn,
och tä n k på ba ra va cke rt
och lilla vännen Din.
Ja, tag nu lilla tersen, som
väntar här i brännvinsglasen,
Granbrän nvi n, Björkbrän nvi n,
Tal lhutt från Reymersholm.

Mel: "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, 27,
17 , 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17
19, 16, 16, 11, 8, 47 .

Mel : " Kovan kommer...' 46
Nubben görs av gran oclr tall
gran och tall, gran och tall
Smakar bra ialla fall
alla fall, alla fall
Fastän gjord av
barr och grenar
ljuvligt den i strupen lenar
barr och kottar,
hej gutår
här får ni smaka
när tersen går.

Tersen
47
Mel: "Flottarkärlek"

43
Mel: "Music, Music, Music"

Första klunken druckits ut
nästa väntar på sin tur
vi är redo eller hur?

Det e' vi, e'vi, e'vi
Vi på maten har satt sprutt
nu så tar vi än en hutt
till vår kända trudilutt
me' music, music, music
Klunkar från spanska druvor
gör alla männskor glada
dom får svada

lagom gör dom ingen skada
Dom gör gott uti vår kroPP

och vi säjer botten opp
sen till nästa står vårt hopp
så ta den, ta den, ta den!
5KÅL

12

Jag var ung en gång
för länge sen,
drack mjölk liksom en kalv
för min mamma sa
det var så väldigt bra.
Men så småningom jag fann
att en och annan liten halv
pilleknarkare det
ville kroppen ha
Haderian hadera,
haderian hadera
en ba rt rnjöl k
det kan ju inte vara bra.

Jag vill sitta i en festlig sal,
så länge jag finns till
äta läcker mat och
få en hutt därtill
Jag vill sjunga jag villdansa
jag vill gärna ta en tår
ty då blir det fröjd
när lilla tersen går
Haderi å hadera,
haderi å hadera
ty då blir det fröjd
då lilla tersen går.

"Gubben Noak"

Gubben Noa
hade goa
supar på butell
Miölk är bra för barna
Snaps för de erfarna
Tred je su pen
känns i struPen
som en karamell



49
Mel "Höga berg och djupa dalar"
Stora glas och stora nubbar
Det är något för
båtfolksg u bba r
Hej hopp vi säger inte stopp
vi ska fira tills solen rinner opp
Hej hopp rnin gubbe
det är väl härligt med en
n u bbbe
Hej hopp min gumma
nubbarna är inte dumma.

Stora glas och röda viner
Det är något för sura miner
Hej hopp vi säger inte stopp
vi ska fira tills
grannen säjer stopp
Hej hopp min gubbe
det är väl härligt
med en nubbe
Hej hopp min gumma
skålarna är inte dumma.

50
Mel: "Gubben Noak"
Genom stru pen lilla su pen
långsamt runnit ner.
Halvan står och tittar,
om han helan hittar.
Kryp långt ner ja,
kryp långt ner ja,
så blir det plats för fler.

51
Mel: "Jazzgossen"

Åsså kommer det en tuting
genom luften som ett reaplan
och den träffar som en snyting
mitt i käften under röda kran,
Störtar ner i lilla magen
med jätteplask.
j ätte pl ask, jätte pl ask
Sen b'lir man ganska dragen
men pigg och rask
pigg och rask, pigg och rask

S2tvtet : " Petter !önsson "

Nej de' var sjutton
vad ni är tysta go'vänner
vi därför tar nu
en liten klunk så ni känner
att festhumöret det kommer,
blygseln försvinner,
när lilla smutten igenom
halsen den rinner.

SKÅL

Där ser nisjälva att
det var det som behövdes
ty våran blygsel, som satt i

kroppen, den sövdes,
så därför bör man väl lilla
nubben ej klandra
ty nu så kan vi ju prata glatt
med varandra.

53
Mel "Gubben Noak"

Bordets fröjder
gör en nöjder
munnens gångjärn går
men man måste sörja
för att järnen smörja
annars händer
att ens tänder
oljudsgnissel får.

Mången ruvar
ren och skruvar
sig liksom en ål
Halva vi oss kände
men nu frejdigt sände
vi till djupen
genom strupen
det som fattas. Skål!

54
Mel : "Här är karusellen...."

J ungf ru, Jungf ru
jungfru, jungfru kär
Jädrans små buteller,
bara bagateller.
Fram med dom stora,
bort med dom små
fyll sen på, fyll sen på
för nu ska lilla tersen gå
:/: För bom, bom, bom,
ja nu är flaskan tom,
men vi har fler med
goan sprit och OP och rom:/:

55
-Met : "Vå rui nda r friska "

(Damerna rese r sig och
sju ng er)

Herrarna sitta
fånigt och titta
pärlorna glittra
kalla som is.

(Herrarna rese r sig och
sju nger)

Ja, varför dröja?
Nej, låt oss höja
glasen med klang
på fädernas vis.

(Atta)

Granpesten härjar inte iår
julfesten manar:
SKÅL och gutår
tomtefar myser
nuåben den fryser
Värm den och känn
h u r hä rligt Du mår.

"Du är den ende..."

Dom som är nyktra
har ald rig nåt roligt
Dom har bara ansvar
och aldrig nåt tjolitt
anlej - faderulla
men vi som är fulla
Vi har bara kul nästan jämt.
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58
Mel

VÄLKOMNA hit,
ta Er en bit
spill ej på duken som är så vit,
Skoj ska vi ha,
dansa vi ska
trivas så dä r förtroligt.
Humöret på alla toppen ska nå
skratta och sjunga det kan vi få
med minne av kvällen
hemåt vi går
lkvällska vi ha det roligt!

Mel : " Bä, bä vita lamm. . . "

Be-Be, vitamin,
finns i brännevin
många kalori, simmar däruti
Helgdagssup åt far och
söndagskrök åt mor samt
tre små huttar åt lille lille bror.

59------
Mel "Å jänta, å ja..."

Första smutten va'bra,
nu ska vi ta
å öka på yrseltrycket.
En går väl an,
men två är minsann,
inte ett dugg för mycket
Två är nog bra,
men tre river mer
så skynda dej nu
att slänga den ner,
så kanske vi om en stund
kan få fler,
ja - SKAL på ER ALLIHOPA.

60
Mel: "Vi gå över daggstänkta berg.."

Vänner, vi samlas
tillfest, fallera
och ÖBK är festens
hedersgäst, fallera
Ta fram den bästa minen
en riktigt, riktigt fin en
och sen så gå vi fram
för gott humör fallera

All stelhet lägg av och
var fri, fallera
det hänger just på Dej
hur här ska bli, fallera
Låt skrattlavinen runga
ikväll är alla unga
och alla har gått in för
gott humör, fallera!

Och nu vi dricker våran
tredje skå1, fallera
å var å en har valt den dryck
han tå1, fallera
Vad än Ni har i glasen
Ni blir nog litt' i gasen
berusade av skämt och glatt
humör fallera.

61 Mel: "Fjäriln vingad"

Skål för kvinnan villvi dricka
Hon som har oss alla i hand
Vad är pojken utan flicka
Blott en något äldre ensam man.
Kvinnans väsen här vid bordet
Har åt kvällen givit glans
Låt oss anta hur det vore
Utan kvinnan ingen av oss fanns.

Skål för kvinnan, skål för livet
Skål den vi älskat mest
Alla kvinnor här som givit
Oss ikväll en oförglömlig fest!

Vin-visor

TILL KVINNAN

TILL MANNEN

62 fdel: "Fritiof och Carmencita"

Kvinnor gemensamt tar en skål här nu vid bordet
Riktad till mannen, han som nästan jämt har ordet
För han är härlig
Om än lite besvärlig
Vore livet förutan honom mycket grått och trist
För det är faktiskt så att man nen har nå't visst
Som tilltalar alla kvinnor
Styrka och charm och gott humör
Och en förmåga att ofta förstå varför
Kvinnor väntar sig att han ska göra allt det där
Han gör
Därför ska vi skåla för honom!
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63 Mel"Tulpaner från Amsterdam"

SA hur vinet löper som en rod
TULPAN IFRÅN AMSTERDAM
Vinet ger var kvinnas blick en
man ej ser hos blyga lamm.
Allt sen ADAM - uppå vin och
har frodats vår männskostam.

glöd,

bröd

65
Mel: "Vintern rasat ut"

Fordom odlade
man vindruvsrankor
av vars saft
man gjorde ädelt vin
Nu man pressar
saften ur en planka
doftande av äkta terpentin
Höj din bägare,
o, broder och syster
och låt svenska
skogen rinna kall
ner i magen och
om du är dyster
låt oss dricka upp en liten

"Bal på Valhall"

Släpp på mera gas
å drick ur ditt glas
här det gäller att
g läd jen ta fatt
Slå i mera vin
sen som ystert föl
jag blir när det lider mot natt
Vinet, rött eller ljust
å parfym och snusDenna droppen --- stärker kroppen

men orn drycken ---- blir för mycken
Snart vår näsa lyser fram
SOM TULPANER FRÅN AMSTERDAM

64 Mel: "Det var på Capri...

Ett gott glas vin det är härligt att dricka
för alla törstiga människodjur
av vinet får man ej alls någon hicka
Å ej heller så bliver man sur
Ett g las gott vin n u till maten ä r toppen
Det sätter sprutt på vår livslustmaskin
Å det känns härligt från tån upp till knoppen
Ä man glatt sjunglr bordsmelodin
Vinet ger oss fina tankar
skänker oss en stämning god
Mannens hjärta lättar ankar
visar flickan mandom och mod
Av alla drycker vi dricker på jorden
e' vinet faktiskt det bästa som finns
Med vinet glöder de älskvärda orden
som går hem hos varendaste kvinns

de e kryddor på livets rabatt
Oj, oj, oj, vilket grin
våran fest den är fin
opp och skåla till
långt fram i natt.

"Wien, Wien
mina drömmars stad"

Vin, Vin gör sinnet ungt
rensar bort allt som
är trist och tungt,
lossar så lätt på
tungans band
för oss så varsamt
till lyckoland.
Vin, Vin på våran fest
Sången tillvinet
ska klinga bäst,
Glasen vi höjer
med glädjen som må|,
Vår skå|, vår skå|, vår skål!
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68
Mel: "Sjösalavals"

Samla er govänner, nu ska vinet förgås
fatta rödvinsglaset och höj det mot skyarna
Ljuvaste av nektar som på systemet fås
d rän ker oss i vällust och smorjer vårt krås
Livet går i vågor snart kan vi hoppa bock
Det där med "dagen efter" betraktar vi som skrock
I morgon ska vi vakna
i hatt och rock och skor och dilla
gullviva, ffiändelblom, kattfot och blå viol.

69 Mel: "Med en enke I tulipan...."
Nu med en stor och stadig krök
på armen gör vi försök
att lyfta glaset, att lyfta glaset
som står och väntar!
Håll blicken fäst vid glasets rand
och darra inte på hand!
Nu allesammans, nu allesammans
på munnen gläntar

Ett glas vino så här placerat
i en handen sig bättre gör
än tio liter upp på systemet
och inga pengar att handla för
Spill inga droppar på ditt bord
och spill ej mer några ord
Nu tar vi vinet, nu tar vi vinet
som står och väntar.

70 Mel: "Byssan lull"
Byssan lull utav vin så blir man full
slipsen man doppar i smöret
Och näsan den blir röd
och ögonen får glöd
men tusan så glatt blir humöret!

71

Mel : F ritiof Andersson "

Snart kommer glasen fylliga
med vinet upp till rand.
Det ska bli gott
när vi har fått
känna det långt ner i magen
lfall vi bliva dimmiga
så stödjer vi varann
Lova mig att
faller jag platt
så tag mig uti kragen.
Och fröjden Er go'vänner
uti vårt glada gäng
och ingen får gå trurnpen hem
att sussa i sin säng.
Så höjen Era glas
och stäm upp ett samfällt vrål
"Vinet är här"
Välkänt och kärt
Vi tar det med en SKÅtt

73
Mel: "Flickan i Havanna"

Hippe hipp hipp happ
uti glaset skvatt
liten pärla kristallklar och fin
Glide glatt, glatt, glatt
med ett skratt, skrätt, skratt,
uti strupen du ljuvaste vin
Lite uff, uff, uff,
lite stuff, stuff, stuff
man blir g lad uti hågen
som g lin
Opp och..hoppa tjohej
med en OBK-tjej
de e'fest ivårt hus här ikväll

Hippe hipp hipp happ
Sitt ej slö och slapp
vid ditt bord försjunken itrans
Glide glatt, glatt, glatt
med ett skratt, skratt, skratt,
uppå golvet i gungande vals
Lite stuff, stuff, stuff
lite puss, puss, puss
varie fliiä btii'tatt sorn en hind
Op'p och.hoppa tjohej
med en OBK-tiei
de e'fest ivårt 6us här ikväll!

72
Mel: "Vind i seglen"

Vin iglasen
har vi fått och det smakar gott.
Smått i gasen
blir vi alla nu som ett skott.
Ta och öppna din mun
du ska tanka
ja nu vankas ett glas
Vitla Franca det ska rinna
som en bångstyrig liten strörn
som en dröm, så örn, ja töm.
Ja låt tankarna slajda
nu i lite Saida
Hej hopp Saidi Dajda
Ja, det smakar bra.

74 " När littan kom till iorden"

Att vinet kom tilljorden,
det skötte Gubben Noak om

och snart till kalla norden
den ädla drYcken kom'
Och därför, säger mamma,
så är jag nästan alltid glgd'
Ty vinet, den gör.livet till
siandig solskensdag'
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75
Mel: "Och jungfrun hon går i
dansen"
Vinet det står i glaset i

djup negligee
så varmt som ett kvinno-
hjärta dess innehåll e
Så knyter vi handen,
om denna kristall,
sväljande njutande
vårt syndafall.

Vemodigt:
Så hastigt det lilla vinet i

halsen försvann,
det borde ha varit uppträtt
på röda gullbann.
Vi efter ej skjuter med
femton gevä r
vi tycker det har det
så lungt där det är.

<--

76
Mel: "Det ärvåren"

Det är vårat,
det är vårat
OBK som har fest
var och en är dess gäst
För det är Våren
ja, det är Våren,
som nu nalkas oss åter igen
När vi nu samlats har här
runt borden
Villfestisarna hälsa med orden
VAT VÄLKOMMEN
VATMT VÄLKOMMEN
Låt oss höja vårt glas för OBK!

Kräftor

77
Mel: "samling vid PumPen"

SamTing till borden bara lustiga miner
snart här du ser hos både gammal och ung-
Om än du dig satt bakom drycker och viner
så klara din strupe nu och sjung bara sjung.
För ÖBK vi hurra, i gläden vi surra,
vi dansa och snurra, här finns ingen fnurra,
för de' ska du veta, att nu är det oPPåt
är mottot på ÖefS:s kräftskivefest

J i,/

)Es
Tarrnen den är sugen
på båd kräftor och en klar
Handen är en slug en
detta till munnen tar
SKÅL, Go-vänner, tersen går
Hoppas att vi den förmår
Men vi sjömän vana e'
visst står vi pall för de

79
Mel: Hei å Hå, Jungman Jansson

Hej å Hå, Radöns vänner
nog är det väl så ni känner
glädjen over att få va ''

på denna fina sommarö
Vi ska höja våra armar
och ta luft i våra barrnar
gläds åt sommarn för tids nog

så kommer det snö.

Nu vi skåla med varandra
sen ska vi På berget vandra

ner till båten som e' ankrad
här På Radön just ikväll
lnte ska vi grannen klandra
om han stodjer sig På andra

för i morrn e' han nYkter

och skötsam och snäll!

Mel"Flickan i Havanna"
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81 Mel:Flickan iHavanna

Festen den har varit
mycket glad och lite våt
nu den snart är över
skiljas det blir svårt
Vi har druckit vin och snaPs

nu det säges vara dags
sista lilla klunken ta
alla vill väl ha?

Kräftor har vi ätit
u pp för flera stunder sen

men att dryckjom drickes
än har vi på känn
Låt oss alla skåla nu
sista dropPen den får DU,

men när nästa gång vi ses

mera dricka ges

Pu nschpolkett

82 Met: Nudistpolka

lnte dricker jag snaps,
nej det passar ej alls
tillen kaffetår ikväll
men av pu nscheq b.lir jag snäll
ja se punschen går igår som idag.
Går till ärtor och glass
är en dryck utav klass
har en söt och välkänd smak.
Oh, vad det är underbart
att få tomma punsch pokalen !

För OBK:s kräftskiva

8O (Textforfattare: Rune Peterson)

Mel. "Oh, hur saligt att få vandra...."

Tänk va' härligt att få kroka -
armen med ett välfyllt nubbeglas
och söka stämningen försoka
på detta urtråkiga kalas.
Den som re'n ramlat under'bordet
hade i sanning gjort ett tappert försök
men han sludd rade på ordet
och hans lovande försök gick upp i rök

Men man får inte tappa taget
och hänga med läppen uti kräftans tid,
så en appelltill hela laget
till mig och Dig och grannen här bredvid.
Beslutsamt lyft Din arm ivinkel
och smaka på drickat Du fick med Dig ut -
strunt i om det smakar finkel
och önska att det aldrig toge slut!

Märker Du nu hur sinnet lättar
snart under fötterna Du blir så rund
Spara nu inte på små skvättar,
Din glädje hörs snart till Brandalssund
Skit i att det kostar celler
åttatusen dodas med den sup Du tar
För Du har celler så det dräller
och förhoppningsvis blir några hundra kvar.

Nä'r sen denna fest har slutat
och Du druckit Dig till festligt mod
och Du Ditt trötta h uvud lutat
tätt intill kryssarens centerbord
Minns den glada båtklubbsfesten
Då Du drack Dej till en glädje stor
och Du kan lita på förresten -
Du var trevligare än Du kanske tror.

Sången till mannen

83 "svarte Rudolf "

Ni män som förr oss bedåra
så krigiska hjältar ni var
Vem minns inte än Aurora
i hälarna på Tolfte Karl
Farvä1, nu i lysande skara
James Bond-och Fantornen, goodbYe
Den man som jag älskar skall vara
en tunnhårig, sliten malaj.

Så hej, Du man som vi dYrka
blott Dej uti världen jag ser
Jag känÅer Din svaghet, Din stYrka
och böjer min nacke och ler
Tillskyar man brukar Dig höja
men glorian tar vi från Dig
Kom ner på vår jord, ska vi roja
Ditt stora behov utav mig'
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84 Mel: "Det går en vind över vindens ängar"

Det går en snaps genom skepparns strupe
Det skälver till i en frusen kropp
Han har en gammal och sliten tröja
och han böiverkligen muntras opp
Han tar den första
Han tar den andra
och vid den tredje han börjar le
Men när den fjärde står där på bordet
då ser han plötsligt allting breve'
En ljuvlig doft utav d ill och kräftor
vad kan det vara som här står på
Det går ett sus över Järnefjärden
och det är kräftfest hos öB f .

85 Mel: "lJppå kättarbacken"

Kräftkvällspremiären
alltid lika kär den kommer min
a ug usti må naden sommarkvä I I

är här igen
Läcker år hon
stilig är hon
störtskön är den lilla stjärten
Sprängfylld är hon
saftig är hon
Kräftan gör mej på alerten.

8 6 Mel : "Tjo och tjim och inget annat... "
Kappsegling har vi haft
för en del det gått bra, en del det gått bra
Andra har hafibekymmer,
men så ska det va', så ska det va'
Nu har vi lämnat seglen med
skot och besvär, skot och besvär
På kvällen vi glömt bekymren och sjunger så här:
Refr: Kräftor dill å så en nubbe därtill

tjo och tjim vi ÖBK-fans
Höj Ditt glas och drick nu grannen Din till
Skål och tack för dagens seglingt

87
Mel:"Högt uppe på berget"

Hej Måne på taken, vår uppsatte gäst
Se hit, Zodiaken, de' e' vi som har fest
Ser d u våra kräftor? och ser d u vår snaps?
Han som sitter med honor, Det är han sorn haft flax.

Hej, Måne, vi svänger, vårt glas mot det
för vi vill ta halvan på högsta nivå
det ska aldrig säjas, en gång efter oss
Att vi ej sjöng och skåla, och kastade loss.

I morr'n får vi hasa, bland skal och bland skräp,
blott månen går kvar där i sitt silversläp.
Men vi har fått tidernas fi naste klo,
så att morronda'ns plågor, dom tar vi med ro.

Ja, närjag fått kräftor och halvan och dill,
ja då kan ni göra med mej vad ni vill,
Då är jag så god och så glad och så full,
Hej, du skämtsamme måne, kan du inte stå lull?

88 Mel: Litet bo jag sätta vitt

Vår gamla båtklubb ej står still
jämt och ständigt ökas det till
Staden rev ju den gamla hamnen
den nya tog vi med öppna famnen
så har vi fått fräscht klubbstugs-hus
en samlingsplats i båd'sus och dus.

rt

I

van
med höst

å

I
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89
RADO-visa
Mel: "Oh, hur saligt att få vandra"

Oh, hur härligt att få gästa
Radöns sköna ö en sommarkväll
och med alla andra festa
det är dyrt men snart blir man så säll

Radön, Radön vackra smYcke

OBK:are halleluja
Den e' ön i vårat tYcke
Den är toppen för både Du och ja'

När på dansbanan vi sitter
Du och Du och Du och några till
hörs snart både skratt och fnitter
de e' för kräftor, för snaps och för dill
SKÅL då alla Radöns vänner
höj Ditt glas och känn Dig VÄLKOMM EN HIT

ganska snart Du också känner
här hälsas varendaste "skit"

90 Mel: "Vitrivs bäst i öppna landskap.."

Vi trivs bäst här ut På Radön
nära havet vill vi va '

några månader om året
för själen mår så bra ! !
Det känns skoj och härligt trivsamt
när på fredagen vi far
och alltid skönt och vilsamt
för själen mår så bra! ! !

Här har vi nu ett eget hus

och bastu nära vågors brus
och dansa kan vi nu och då
eller sitta här och må

Och visst trivs vi ner På hamnPlan
där finns jobb med slit och schåå!?!?!
Va' skönt för man med fru och barn
att vi tillhör OBK!!!

28

Båtklu b bsf est

"Mel: Bullfest"

Hej, sjömanspiltar vi ska ha det bra
Båtfolk på sofflock gnolar go'och glaija:

Klappa takten under vilda skratt
båtfest, båtfest hela dan
Glöm nu båten det blir vinter snart
Båtfest, båtfest hela dan.
Täckn ingen den lyser g iftigt g ron
båtfest, båtfest hela dan
Slå på stort det har vi alltid gjort
så det är båtfest, båtfest hela dan

Sofflocken locka, pocka och dra
Magra och tjocka, vi ska ha det bra, ja:

Klappa takten alla båtklubbsfrö
Båtfest, båtfest, hela dan
Sommarn kommer sen med öpPen sjö
Då blir kul för båtklu bbsfrö
Vi är alla glada båtklubbsbarn
båtfest, båtfest hörrud u
Trivs på sjön det gör båd herr och fru
så det blir också båttur hundrasju.

Klappa takten alla båtklubbsbarn
Båtfest, båtfest, hela dan
Båten sover sött på våran plan
Båtfest, båtfest hela dan
Vi är alla glada båtklubbsbarn
båtfest, båtfest hela dan
Slå på stort det har vi alltid gjort
så det är båtfest, båtfest hela dan
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När som li
När på go
När Du trc
när på bar

Är Du vissen, klen och trött och matt och svaq CÅ pÅ FEST
Skulle hjärtat bara.slå vartannat slag GÅ pÄ FfSf

Melodi: "Du ska få min gamla cykel"

CÅ pÅ FEST
EST
rnlen blånar

Strunt idoktorn och receptef mgdici-n och farmaceupter>Trunr I ooKTorn ocn recepter meotctn
Sluta upp och känna efter GA PA FEST

Är Du ung och glad och lekfull och är kä[GÅ pÄ f fsf
Eller gift öch gfbben elak sur och tvär GÅ och BYT
Ar Du TALJEBO och sprallig e^ller" börjar Du bli skallig
eller känner Du dig mallig GA PA FEST!!

93 rvrl "Kom i Kostervals"

"Luffarevisan"

När snöstorm (???) slutat susa

till årets fest vi rusa
där vänner skall oss tjusa
tillglad och trevlig kväll.
Vi struntar i bekymmer
och allt som året rymmer
och glädjestu nden skymmer
så blir man nöjd och snäll.
Vi samlats till en klubbefest
en var skall trivas här som gäst
när tonerna vi tar som bäst
ty kvällen den är vår.
Nu båten ligger upp På land,
en tanke tillden går ibland,
då längtar vi allt till vår strand
och sommar'n som försvann.

För ÖBK vi sjunga
båd' gamlingar och unga.
Låt hurraropen runga,
när vi idag har fest.
Minns nu att våren kommer
och snart så blir det sommer
med tusen sköna blommer
- det är en glädjefest.
For efter vintern kommer vår,
då båten ner i plurret går
och hon en riktig skraPning får.
Då känner man sig nöjd.
För ÖBK nu bugen er,
som oss så mycken glädje ger.
Så res nu på er, kvinns och gubb
och HURRA för vår klubb!
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Damerna:

Herrarna:

Damerna:

Herrarna:

ALLA:

Damerna:

Herrarna:

Damerna:

Herrarna:

ALLA:

Vi som sjunger nu sjunger bäst,
vi sjunger for sju
Nej och åter nej!
Sju nger vi inte vackrast så säg !

Usch, sånt liv ni för! Ska det där
kallas sång av en kör?
Ja minsann så låter man när
som stämman den är grann !

Dejeliga dryck som nu ska tas
vad du gör dig bra i våra glas
Dejeliga hej dejeliga säg
säg vill du värma mej, tjohej!!

Om vi sjunga får utan
inblandning säkert det går
Håll nu truten dä r
Hur att sjunga ni aldrig er lär
Vad är det som hörs
alla hårstrån på kroppen berörs
Usch, sånt skrål man inte tål
Nej, n u tar vi en skål! !

Dejeliga dryck o s v.....
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Mel: "Glöm ej bort det finns rosor ....."

Du som tatt Dig hit just nu
för att träffa Radöns vänner
Du som seglat kapp idag - kall som stål
Du som inte vann nåt pris
som har lämnat det till andra
inte kan Du dessa klandra - sök förstå,

Ref r:
Glöm ej bort det finns andra
glöm ej bort det finns andra
Glöm ej bort alla andra som ej vann

Du som tränat och gått på
och som tror att vinsten sitter
i en båt av guld och glitter - segla på
Men om tvivlet Dig sen når
d ina in nersta små gömmor
om en annan båt du drömmer - sök förstå.

Refr. Glöm ej bort......

Om din båt är trött och spröd
sorn en alltför bräcklig skuta
likt ett skrov som ej går fram och - vinner pris
Fast du känner vinden slå
emot dina spända segel
men ej följer rätta reg ler - sök förstå.....

Refr: Glöm ej bort.......

Nånoåno kanske det blir du
sorn tt i r 

"först bland flytetygen
det är någonting som hägrar - denna vinst
Det är bäst att segla på
om du villså ta och lär dig
men det allra bästa är väl - sök förstå
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Refr: Glöm ej bort
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" Seglarvisa " 96 Mel: "Arholmavalsen"

Alle man i båten,
låt oss sjunga låten
om den blåa stråten
och vågornas gång
Sjung for babords halsar
J'rur en sjöman valsar,
runt med sköna brall'sar
Oh boy come along

Hej och hå, sörrö
böljan blå, sörrö
den kan få, sörrö
hjärtan slå, sörrö
Det är liv, sörrö
tidsfördriv sorrö
Glada fyrar och vi hör ihoP

Har du en lustjakt i mässing och krom,
baksmälla, selelbåt eller en pråm
eller en skutalom går med atom?
Njut havets a rom.

Alle man till åror
Motorstopp, men två ror
svär och fäller tåror
till vågornas gång
Vindar sakta sucka
och som vågor klucka
flaskor ivår lucka
Oh boy come along,

Hej och hå, sörrö
du och jag sorrö
har idag sörrö,
sjöaslag, sörrö
Freska tag, sörrö
kryssar dit, sörrö
Salta biten och vi hor ihoP

Har du en lustjakt i

mässing och krom,
baksmSlla, segelbåt eller en Prå[
eller en skuta-som går med atom?
Njut havets a rom.
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Vals från

SEGLARLÄGET PÅ RADÖN 1976

Text: lngegärd Atte

Mel: "Snart är det sommar ig€!"

Vintern har varit så kall och lång,
snö på gator och hus,
men nu vi lyssnar på fågelsång,
så skönt med sommarljus, sommarljus....

Refr.: Å ut till Radön min vän
segel och sol igen
Lär oss att segla och slå
kryssa och skota,
h issa och reva
När vindarna drar
en optimist vi tar,
glada vi seglar runt ön,
sommarn är JATTESKON!

Nu ska vi segla och ha det bra,
plocka av blommor ett fång,
och sen på kvällen en korv vi ta
och sjunger vår seglarsång, seglarsån9..-

Refr: Å ut till Radön min vän.....
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98 Visa från motbokens tid

Två små röda rosor"

Det kom en dag en törstig man
på systemet in.
Han tänkte köpa brännvin han
på en packe lånta böcker,
men va' sort han sku lle ta
mannen därom tveksam var
När han så ett råd vill ha
tar dom fram en lång, lång ra',.

Cog nac, plan ksaft, akvavit
och alla sorters vanlig dundersprit
i både hel och halv och i kvarts-butelj
9m det nu passar så var god och välj
Men om ni är en sån där
som inte tåljust sånt som
drick då rätt och slätt

har här

blott en liten skvätt
va n I ig socke rd ricka !

Den unge mannen tyst syns stå
den som lyder råd är vis
och han stod och tänkte på
vad han tålt den sista tiden
Men, så tog han sitt parti
och såg på flaskorna en g ros
och sen utan bryderi
slutligen han sa som så:

Om jag riktigt er förstått
då smakar gin och ton ic ganska gott
därför jag t-ar uppå resteä utav riin ranson
Napoleoncognac och struntar i kron
sen med blicken irrar han
och viskar så det knappast höras kan:
uti mitt paket
stick ihemlighet
två små halva renat!
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Mel: "Elvira Madigan"

l-l=Herrar,D=Damer

A LLA:

Nu vi slänger små bekymmer sjunger i.en. lustig trall
lngenting h'ar glädjenskymrnår. F{ar ska bliva fest och

är rysligt bra
hela handen ha.

sprall.

H: Titta här vid bordet långa - Vackra damer finns i kväll.
Dom är sköna, dom är många - Av dess fägring blir man säll.

Åi., ta det lugnt min herre - Det får vara nog med skryt
O-etta blir ju Sara värre - Låt ej charmen bli en myt-

D: Vi så gärna vill
Stil och ch a rm

Er prisa - som charmor och kavaljer
Ni kan uppvisa. - När vi runt omkring oss ser.

H. Det är klart att vi är flotta. - Vi har charm, det Ni förstått.
Vi är gentlemän med måtta - uti kväll och tills vi gått.

D:

H: Som Karl-Alfred är min styrka -och som stålman är mitt mod.
Därför måste Ni oss dyrka - eller hu r - ja, var så god.

D: Det är likt Er, alla karlar - tror att dom
ger man dom ett f inger bara - vill dom

H: Nej, nu villvi vara snälla. - Vi Er räcker handen här.
Sluta nu att på oss gnälla - Uti Er vi är så kär.

Alla:
Tack och lov vi ha varandra
I OBK vi trivs så gott.
Att i sällhet gott få vandra.
Hoppas vi blir livets lott.
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ALLA: Skål för alla oäster. skål för en och var
Bäst av allt att vi haifreta hatten kvar
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Mel r "Valsen ur Glada Änka n"
H = Herrarna sjunger, D = Damerna sjunger

Hör nialla flickor rara!
Ja, Ja, Ja
Här ser niså starka karlar! f \
(.19, ja, jq eller Nej, N€j,, Nej) - \

Mi 
"T 

l l.'T' E? Prl?i'd^l i.',Ifr fl 3 f,'i, å 5:lg' 
r k ra n s

Kan nidansa vals och tango
Ja, Ja, Ja
Kans.ke eldigt i fandango.
Bra, bra, bra-!
Har nieqen lva eller budoar?
Hur kom- ni pä denna tanke? fräcka karll
Vi är kända som charmörer
Ha, ha, ha
Med en charm, som rent förför er.
Ha, ha, ha
Har ni eget vrålåk, hundra knutar minst?
Nej, meö hoppas nästa gång på totovinst.
Tror ni på det där om storken?
Nei, Nei, Nei
Mein orir vi har tappat orken?
Nej, nej, nej
Saven bru kar stiga, tids nog varje åf,
spritter väl som Slorken näi det nalkas vår.

!äg os.s, gillar nitenorer?
Ja, )a, Ja
Gråa tinni nqars sen iorer?
Bra, Bra, Brä
Akta pärlor skulle trivas krino vår hals
Den ihviten den förstår vi intä alls.

Men vad qillar ni blondiner?
Mums, mUms, mums
Kärlek bakom rullgardiner?
Kommer bu ms
Livet utan Evor, vore utan qlans.
Därför alla stronga herrar,-tag er chans.

Damers skå|. vi höier olasen
skå|, skå|, skål ' J

Kvä I I e n bö riat och extase n
skåt, skå1, skål



Tre konstiga visor
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Mel: "Det var en gång en sjöman"

Det var en gång en sjöman
Tja, det var faktiskt två
De bägge hette Öhman
kan någon de'förstå
Den ene var förlovad
hans älskling hette Rut
Förut var Rut förlovad
med en som hette Knut
U ppå havet vågorna gå
uppå havet vågorna slå.
Barometern den faller
igolvet, adjöss....
Sen vet vi ej vädret till sjöss.
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Mel: "Svarte Rudolf "

Svarte Rudolf han dansar
hans ansikte gör en grimas.
Han tänker på flickornas fötter
som trarnpar hans liktår i kras.
Han svettas, han stönar, han
sliter,
när livtag på flickan han får.
På dansgolvet ut n u de smiter
så det knarrar i flickans resår.
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Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng
fastnar isitt lakan, slår näsan isänggaveln.
Rullar ner på golvet ien våghalsig sväng,
slutar sen att skratta när hans stortå får däng.
Virrig i sin hjärna han reser sig på knä
och ser då mången stjärna fast morgon det nu är
Och se, så många märken, som redan slagit ut på benen,
blåa och vackra i morgonens svaga ljus.
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Sällsamt mellanspel

1O4 Mel: "Havsörnsvalsen" (Frän år 1g55)

Ut på den gungande våg
en rnotorbåt styr färden
fem glada gossar med hopp
om att d ra gäddorna opp
Lång reven betas så bra
läggs sedan där den ska va
natten sen gick under groggar och
den blir aldrig aldrig lång.

När dagen gryr
dom får bestyr
att taga opp
sin långa rev
och dom beskrev
som varje kropp
som på den satt
och dom sa att
helt nära land
bland lustorsken
och aborren
Här satt en and.

Sen uppå Radön dom tog sej i land
med både lustorsk och and,
gjorde opp eld stekte fisk i en'fart
men lilla anden blev svart.
Den tar ja hem sa en kille, kavat
mor blir så glad när hon får så'n här mat
när han på måndan imatlådan såg
lilla anden där sotstekt lå9.
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Bordsvisa - Ögf:s årsfest den 19 februari 1955

(Diktad av Olle Gustafsson)

Mel: "Tjo och tjim och inget annat"

OBK håller årsfest, var livad och glad (livad och glad)
Styrelsen är densamma, dom slumrar så bra (slumrar så bra)
ord nade f ina ku rser i navigation (navigation)
sitter så lungt och väntar tills dom får pension.

Sillsallat och kaviar ska'de'va',
omelett och något annat
"hoppa högt" och hoppa lätt nu ida'
när vi fått oss något annat.

Ögf håller årsfest, var livad och glad (livad och glad)
"Saga" blev prydd med takstol lik "Töre-boda ("Töre-boda")
Åte han starta motorn, sen tog han en drink (tog han en drink)
kylvattenpumpen strejka han öste med hink.

Motorvrål och avgrundstjut ska'de' va',
vårligt dopp och mycke annat
hoppa högt och hoppa rätt ut ispa't
innan motorn hunnit stannat.

Öef håller årsfest, var livad och glad (livad och glad)
Rune han höllju simkurs vid Radön en da'(Radön en da')
Gästerna ner han blötte, som han bjudit ut (han bjudit ut)
bryggan me' folket rasa, det var snöpligt slut.

Badande vid midnattstid ska' de' va',
folk i "stim" och mycket annat
hoppa högt och hoppa rätt upp på land,
Rune rädda sig bland annat.
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forts.

öef håller årsfest, var livad och glad (livad och glad)
lvor och Frasse dom skulle fiska en da'(fiska en da')
Gösta dom gjorde sällskap och Astor och Bengt (Astor och Bengt)
Fångsten det blev en andhona, dom hade dränkt

Fiskedon var pimpelspö har dom sagt,
men vi tror på något annat
kasta högt och "kasta upp" gjorde dom,
troligtvis av något annat.

Ögf håller årsfest, var livad och glad (livad och glad)
Olle for ut och fiska med Gurra en da'(Gurra en da')
"startveven" kvar på bryggan, sån osis oj, oj (osis oj, oj)
Motorn fick gå i dagarna tre, inget skoj.

Sömnen liksom fisken blev lite skral,
Gurra han blev öm av skaket
Hoppa högt och hoppa lätt gjorde dom,
nästan ända upp itaket.
(Denna vers diktades av Ragge Karlsson).

ÖAf håller årsfest, var livad och glad (livad och glad)
Ljudvallen blev passerad av Åte en da' (Åke en da')
Gubbskivan var ju målet, så bråttom de' va' (bråttom de' va')
Norrman han kan berätta't, det låter så bra

Båtarna och friluftsliv är vår lott,
bättre det än något annat
Hoppa högt och hoppa lätt som ett skott,
snön byts ut mot något annat.
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Bordsvisa vid

Öef :s 15-års jubileumden 1.3.1952

Mel: OBS! Svarte Rudolf
Tru bad u re n

Fa rma ref I icka n

hör hemma på land,
ett strandhugg ibland.

Vid 2 glas:
Vid 4 g las:
Vid 8 glas:

1.

Här är nu församlad en skara som inte
men brukar på böljorna fara och göra
Fast nu uppå landbacken fångna
med farkosten upplagd i hamn,
vi minns gärna sommarn den gångna
då skärgården bjöd oss sin famn.

2.
Vi drömmer om havsbandets öar och önskar oss ständigt ditut,
vi fröjdas när ute det töar och vintern tycks gå mot sitt slut.
Men innan vi kan oss förlusta och landbacken hälsa adjöss,
på våren må skeppen vi rusta först sen kan det bära till sjöss.

3.

Ja, Rune och Olle "den store" dom blir som i våras väl först,
nån mening med brådskan det vore
om dom led av sjosättnings-törst.
Men vem som blev sist är en gåta
fast Skeppis var skarp kand idat.
Han hade sånt schå ju att plåta vart fartyg som sattes i spat.

4.
Sen försommarn åtgår att spackla och bättra på uppfinna fel,
samt böka i rnotorn å mackla, om än den är aldrig så hel.
Man måste ju avlägsna knacket ja, även om inte det finns,
men uppriktigt sagt är nog snacket det enda vid hamnen som
h in ns.
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5.
En sjöman bör gilla det blöta, men blott om han själv sittertorrt
Oaxen ej väder kan sköta så deras basar regna bort.
Men lyckad var midsommarfesten, när på Karlssons holme vi var.
Vi skulle ju längre förresten men stämningen god höll oss kvar.

6.
På Radön vi kräftskiva hadde den natten var livad och lång,
när Böckert-familjen oss gladde
med dragspel, gitarr och med sång.
Och Stålfa rf ar Björklund med hojen
för frisksporten gjorde rekläffi,
så somliga strunta i kojen och sov under närmaste gran.

7.
På gubbskivan festades duktigt, en del tycks ha börjat på lann'
för lvor och Frasse rätt fuktigt det måtte ha varit minsann.
Ty vem som än rorkulten skötte till Radön dom slutligen kom,
men nog var det tur att dom mötte
den skuta dom nyss körde om.

8.
Här må vi nu äta och fylla ikvällsåväl år såsom glas,
och själva oss femtonårs-hylla på vårt jubileumskalas.
Nu fram emot sommarn vi blickar då åter till sjöss vi ska gå,

att trivas bland välkända prickar i farleden och ÖBK.
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SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR
De blir dans på Radöns plank
SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR
Hjärtan skärs iträdens bark
Jag vill viska i Ditt ora
Just de orden Du vill höra
SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR
Då en mild och smeksam vind
fingrar på Din bruna kind.

SOMMAR, blåa fjärdar, vita segel
Vind och sol
Dofter, ljuva dofter
andas hö och nattviol
Broder, glade broder
glöm den snö som föll i fjol
Syster, väna syster
Dansa, sväng Din röda kjol

SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR
De blir sol och himmel blå
SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR
Då man helst vill vara två
Den försvinner liksom sanden
som vi silar genom handen
SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR
som en dröm du bleknar bort
DU ÄR ALLTFÖR, ALLTFÖR KORT
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Mel: "Titta det snöar"

Titta vi flyter

Når farfar åkte båt, jo de' va' länge sedan de'
för att få va' i fre' , för fru å folk a-Ta
men n uförtiden tar man nästan hela släkten me'
se'n man har ökat något på komforten.
Då våren börjar komma å när solen lyser lent
när solen lyser vänt, man fartyqet qör rent.
Man skrapar, målar, kladdar itian 6ittlda tillsent
å snart är båten med ett plask i vattnet.
Och när man kastat loss å äntliqt motorn fått ioåno
man hor dess heta sång, från akterpikens pråö J

Propellern vispar runt med gamla rester uiav tå-nq
se'n gungar man helt makligt ut mot leden. J

Man gungar lätt
man gungar väl
man gungar snett
man lungar fel
man gunQar hit
man 0unlar dit
man gungar snart åt alla håll
Och man ser:

månqa båtar
lånqä båtar
breäa båtar
sneda båtar
sköna båta
qröna bätar
Sommar'n den

Tittar vi flyter
ut över vattnen
styrman vid ratten
kastar ett öga
pa provlanten
köpt på svstemet
föi hela slanten
wh isky i, kaggar.
tognac.l mangder
orannvtn rmackar
pilsner i backar
ja tackar, jag tackar
värmen den trvcker
svetten den laäkar
vinden har nycker

ä r hä r.....

vrider å knvcker
där åker Nisse
titta han flvter
nvkter å nvter
skålar med Bernhard
lossar kravatten
vinkar med hatten
ska' först till Radön
sg'n ner till Fifong
därpå tillTrosa
fiska å nosa
liten e'världen
f rid över fä rden
frid över Emil
kommer iskuffen
står bredvid Stina
frarnrne vid ruffen
läoqer in mullbänk
hal Ear i vågskå1,
snus över havet
sn us över båten
tätar i nåten
tätarinåten---
- - tätar iktigt bra
a-a-a-a
allting e'som de ska'va'

Vinden friskar
reo n et o iska r
Viäden'friskar,
friskar, friskar, friskar



I täten forsar Rune me' trumpeten uti hand
han måste gå i land, ffiän måste så ibland
lför'n stå alla fruarna med trossar ivar hand
nu är det dags att göra fast vid bryggan.

Man landar lätt
man landar väl
man landar tätt
man landar fel
man landar h it
man landar d it
man landar utan uppehåll

Där landar: Gösta Hjelm
å Eva Hjelm
å Olle Hjelm
å Ulla Hjelrn
å Majsan Hjelm
å lvor Hjelm
alla från vår klubb......

Nu ska vi äta
magra å feta
alla ska äta
alla ska bada
alla är glada
pl u ms uti plu rret
allt rena snurret
hej lilla fröken
titta hor göken
öster om Radön
väster om Radön
h u ller om Radön
buller iskogen
bu ller orn Olle
bullar orn Svea
kaffe å bullar
uppe istugan
där sitter frugan
pratar med Tyra
pratar med Mia
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pratar med Stina
fräser åt glina
frågar ut Greta'
allt ska hon veta
Lennart å Rita
surrar på fjärden
dragit i snöret
nere i båten
dragit i snöret
hemma i kåken
dragit itimtal
snurran är snurrig
snurrar åt fel håll
titta dom flyter
rimmet de' räcker
rimmet de' tryter
Ture han bygger
Bernhard han sover
Åke han bygger
stugorna växer
Walle å Tyra
känner sig yra
sitte r på bä n ken
nere vid bryggan
bä n ke n besutte n
bryggan e'rutten
titta dom njuter
då någon.tjuter
HALLA DAR!

- ja tycker de' räcker
tror att jag sträcker
hoppar i båten
innan den läcker
- Sticker som jag är
a-a-a-a
- Sommar'n den är här.

Som saltbestänkta sjörnän vill man gärna ut å qå
man gor det då å då, när himmelen-är blå . '
Man skvalpaf runt pö böljorna när åskan börjar gå
man guppar kring på alla vattenleder.

Man guppar upp
man guppar ner
man guppar långt
man guppar väl
man skvalpar hit
man skvalpar dit
man skvalpar i ett enda kör

Där guppar båten "Cluck"
å båten "Surf"
å båten " Bov "
å båten "Plast'
å båten "Vind"
å båten "Trind"
sommar'n den är här...

Titta de' regnar
sa mtl ig a h uttra r
måsa rn a kuttra r
släpper visitkort
över ka pellet
farfar han snarkar
tål inte vatten
ungarna sparkar
svärmor e' purken
sitter på durken
spottar i lovart
gillar ej väta
vill bara träta
skaffat sig hicka
något att dricka
vattnet för ljummet
mjölken har surnat
brännvin går inte
cognac ej heller

ättika tättika
lonton tonton
simelimaka
kuckelikaka
kaffe ska' smaka
jäklar anacka
titta de' regnar
glo'va'de haglar
kors va'de' rullar
hej va'de'stänker
vatten i grytan
vatten ipannan
vatten till knäna
vågor i håret
svärfar har ånger
byter kalsonger
cognacen tryter
titta vi flyter
titta vi flyter
Radön till höger
Radön till vånster ---
-- Radön ligger där
a-a-a-a
Nu e' de' slut me' allt besvär

Väd ret lättar
Väd ret lätta r
Vädret lättar lättar
lättar



111 Kal & Ada på semester

Mel : "I Apladalen i Värnamo"

Nu Kal och Ada har fått semester
och liksom andra förnäma gäster
de hyrde in på ett flott hotell
och gick och dansa varenda kväll.

En dröm var Ada i vitt och rosa
och Kal i fracken med 'BOY" och dosa
som puta ut under hans kavaj
varur han tagit en kraftig paj.

Bland vackra damer itunna tyger
sig ned mot badstranden Kalle smyger,
i nylonbadbyxor rned lappen kvar
som Ada köpt uti Grand Bazar.

Han märkte strax att han satt på "Grini"
ty dom blev mindre än en bikini
det var en särdeles billig sort
som uti saltvatten smälter bort.

Då Kalle märkte att han var naken
han vände badgästpubliken baken
med ett resårband omkring sin buk
så blek i böljan han satt på huk
Oh, hemska fasa, med kalla handen
han börja kravla sig upp mot stranden
ty situationen var ganska mörk
men han fick se en ansjovrsburk.

Nu kom ju räddningen var så givet
han sprang ur havet för glatta livet
i Adamsdräkten med burken fram
och gjorde samtidigt god reklam.

Ja, stackars Ada så röd i nyllet
som lapa solsken i vita yllet
när hon fick skåda sin kavaljer
hon tog nog aldrig semester mer-

Och Kalle badar nog aldrig mera
se'n han var tvunqen att "konservera"
en så'n "konserv'tsom var rätt unik
och ej kan köpas i nån butik.
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SAILING

Hon:

Alla: We are sailihg, we are sailing
thro' the water, cross the seä
we are sailing, lugna waters
to be ute, to be f ree.

Han: I am länsih9, I am g länsing
forsing framåt, mera vind
elva meter, fulla segel
that's the life, my dear wife.

it is gunging

Han:

Hon:

Alla:

Oh my Good
Children cryihg, starta motorn
Oh, where are w€, I'll go home

Can't you hear me, tyst Du stör mej
I'm kappsailing, allthe time
Med en Vindö, to be Winner
if I don't, I will die.

Can't you hear me, can't you hear me
Reva segel, sun is down
Båt is låckin9, can't be häcking,
jag tar bussen, in to town.

We are sailihg, we are sailing
home again cross the sea.
We are flying, forever trYing
to be happy, to be f ree.

I am freezing,
båten laying,
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"Sång" av Gunnar Johansson
i samband med sjösättningen 24 april-93

1.

Jag vann en tusenlapp på lotteriet häromdagen,
å då kan ni förstå att undertecknad var itagen,
å jag bjöd på kalas för alla rallarelagen
vars make ingen sett minsann
i hela Sveriges lann
Där fanns det, villjag mena',
båd' akvavit å renat
å dessemellan åt vi falukorv som tidsfördriv.
Vi dansa unga, gamla
så tanderna dom skramla
Jag har aldrig haft så roligt i mitt syndiga liv.

2.
På logen, där vi dansa, vär det klackarna itaket,
men golvet det var ruttet, så det svikta under knaket
å förr'n vi visste ordet av så ramla hela braket
rätt ner bland lagårskreatur
å andra vilda djur.
Jag hamna med en piga
i båset hos en kviga,
breve mig vråla svärmor som ett sprucket positiv.
å korna, som blev vakna,
dom skrek så horna rakna.
Jag har aldrig haft så roligt i mitt syndiga liv.
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3.

När nubben den tog slut å när vi höjt det sista hurret,
så gick vi ner till sjön och satte fart på motorsnurret,
men hur det var så ramla gumman svärmor ner i plurret,
å som hon inte ville dän,
så sjönk hon som en sten.
Vi sökte å vi leta
men hitta blott en fläta,
som jag skall sätta inom glas å ram, min livå kniv.
Se'n sa' jä', de' va djä'ken
nu tar allt fanen näcken
Jag har aldrig haft så roligt i mitt syndiga liv.

4.
Se'n for vi in till sta'n för att svärmors minne sörja
med Maderia å champagnevin å annan dålig smörja,
men när det fram på kvällen blev för tråkigt, ja då börja
vi ett slagsmå|, som man gör ni vet,
uti all enkelhet.
Sen minns jag inget förrän
jag vakna bakom dörren
istadens enda enkelrum med gallerperspektiv.
Jag låg å såg på' tanter
å flugor å eiefanter.'
Jag har aldrig haft så roligt i mitt syndiga liv.



ÖBK's 'födelse" - år 1g3l

OBK's 50-års jubileum -
14 f ebruari 1987

öBK's lngivning av nya klubbhuset -
27 augusti 1993


