
Byalags-visan 
Melodi: Balladen om Gustav Blom 
 
Ett byalag på Aspö vi bildade en gång 
Och nu så tycker vi det kan va’ värt en liten sång 
och äntligen har sommaren kommit hit igen 
Nu vill man vara uppe hela natten med sin vän 
Jaaa – nu vill man vara uppe hela natten med sin vän. 
 
När byalaget bildades var det mest på försök 
Och man träffades på midsommar med kaffekorg och gök 
Och alla satt och pratade och väntade på dans 
Vi hade inga musiker – men vackra flickor fanns 
Neeej – vi hade inga musiker – men vackra flickor fanns. 
 
Men dolda reserver det fanns det här på ön 
Han heter Benke Haraldsson och till honom gick en bön 
Han spelte på sitt dragspel i bara tvenne år 
Ty frun fick inte dansa m’en och myggen blev för svår. 
Neeej –  frun fick inte dansa m’en och myggen blev för svår. 
 
En ö av denne storlek den rymmer mycket folk 
man sitter där och spanar ut med näbben ur sin holk. 
Men någon gång om året samlas vi i en klump 
Och pratar om nå’t annat än vår brygga, fick och pump. 
Jaaa – Och pratar om nå’t annat än vår brygga, fick och pump. 
 
Ett byalag som vårat det har en viss mission 
Den står högt över både politik och religion 
För här ska vi ha roligt och när vi roligt haft 
Då går vi hem till Ivar W och dricker ur hans saft. 
Jaaa – d å går vi hem till Ivar W och dricker ur hans saft. 
 
Nu vädjar vi till alla ni som sitter här bland oss 
Att om ni har nå’n ådra – var ej blyg – nej, kasta loss 
Stig fram du Sammy Davies, Frank Sinatra, Danny Kej 
Och gör en insats – även om du ”bara” är en tjej. 
Jaaa – gör en insats – även om du ”bara” är en tjej. 
 
 
 


