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Båtägar`ns visa 

 

      Båtägar`n har ej ska ni tro  

en enda stund av ro 

nej jämt så får man gno 

Att de` e` fullt av snärj o` sno 

av denna visa kan ni lära 

Stånkar med prylar höst o` vår 

för full maskin han går –  

ja takten den är svår 

Ej ens sommaren han får 

nån` rast och ro bland sina kära. 

 

Då skall det bäras paketer 

med kläder, sill och potäter 

och falukorv flera meter – 

ja mycke` annat som man äter  

Så stilen, hans är ej dåli` 

han blir som mannen med stål i  

och skutan håller han pråli` 

de` gäller här att vara tåli`. 

 

 

 

 

 När våren stoppat har all snö 

och vintern sagt adjö 

och lagt sej ner att dö 

Kring båtarna in under skjulen 

Snart är det dags halleluja 

att ovanpå sej dra 

en overall – jaha 

o` allting syns att börja bra 

man ger sin skorv en blick förstulen 

 

Här gäller det att planera 

och vattenflöden dränera 

och sluta gå och stoltsera 

att se om andra gör nåt mera 

Så de `blir ”snurr” från starten 

o` sedan håller man farten 

och kaffe tar mellan ”karten” 

som bjuds utav den andra parten 

 

 



 

 

 

 

 

 

Snart skrapor hörs i varje skjul 

o` de` e` ganska kul 

fast låten den e` ful 

men de` rör inte mej ett smul 

här får man söka hålla tiden 

Dagarna rusa fram med fart  

o` de` e uppenbart 

att jobbet bör va` klart 

för första maj de` e` snart 

då e` de` dags för ”sista striden” 

 

Ty kampen hårdnar mot kvällen 

dan` före sjösättningsskrällen 

man borrar hål med ”modellen” 

o` slår i skruv på ett par ställen 

man- botten målar o´ kladdar  

o` biter hop sina gaddar  

o` pannan ofta man baddar 

o` snavar över plank och sladdar 

 

 

 

 

Stapelavlöpning är en dröm  

den gör en själ så öm  

och man får sån´t beröm 

och i en aldrig sinad ström 

går farkostraden utför slipen 

Där kommer vingligt körande 

men något störande 

vår klubbordförande 

Synen den e` så rörande 

att en och annan tar till lipen 

 

 

Men efter sjösättningsdrället 

då lättar man uppå spjället 

och stegar in på ”hotellet” 

o` festar om till hanegället 

Några få far till skumpen 

och länsar båten med pumpen 

men inte verkar nå`n trumpen 

trots att det dunkar uti klumpen 

 



 

 

 

Sen`  e` de` dags för premiär  

man brinner av begär 

men saken e` prekär 

frågan är bara hur o` när 

man ut på vågorna törs fara 

Vädret sin sämsta sida ger 

o` vinden ökar mer 

men`s regnet öser ner 

vårsolen ingen längre ser 

Här får man vackert stilla vara 

 

Men efter två veckoskiften 

har vädret upphört med driften 

det står i väderleksskriften 

Nu e` de` klart för första liften 

Efter nära en timma 

kan Radön skönjas i dimma  

av Mörkö ser man en strimma 

de` gör jag för att de` ska rimma 

 

 

 

 

Sommar`n är här med fart och kläm 

man ligger som en rem 

emellan båt o` hem 

även jag hör till alla dem 

som rusar runt och travar packar 

Stuvar o `grejar i vart hörn 

o` flaxar som en örn 

från aktern fram till för`n 

och svetten bara kring en lackar 

 

Nu får jag sluta besjunga  

för båten börjar att gunga 

o` vågor kommer i klunga 

o` molnen börjar att bli tunga 

Jag får minska på gången 

o` höra sjöfågelsången 

o` från propellern dra tången 

Ja, detta liv är bra för mången 

 

 

 

 

 

 


