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1. Björklunds Bravader
Melodi: Svampbob Fyrkant

Är ni med soldater?
Ja, Lundström
Jag hör er inte!
Ja, Lundström!
Oohh…

Vem är det som skyddar 
vårt land allra bäst?
Kapten Björklund
Som är både listig och 
stark som en häst!
Kapten Björklund

Han får oss att kriga som 
Guds bästa män
Kapten Björklund
Tänk att få ha våran 
Björklund som vän
Kapten Björklund

REDO?

Kapten Björklund
Kapten Björklund
Kapten Björklund
KAPTEN BJÖRKLUND

2. Vi Måste Luras
Melodi: Hishultabörje

Tänk att vi ljugit sedan 
1945
Så att vi ska få slippa åka 
hem

Att inget kommit på oss, 
är konstigt tycker jag
Tänk att vi faktiskt lyckats
lura dem var dag

Kolla nu Andersson var 
mystiska de är
Förstår de vad vi gör blir 
det besvär

Lugna ner dig Lundström, 
7 år har ju gått
Utan att de har listat ut 
våran komplott

Vi måste luras, så vi kan 
va’ kvar här
Vi måste luras, få dem att 
tro vi är i krig 
Vi måste luras, så vi kan 
bo kvar här
Vi måste luras, ingen får 
veta nåt, så tig!

Minns du hur vi lyckades 
träna upp en svan
(Ba baoa)
Att låta som ett tyskt 
spaningsflygplan
(Ba baoa)
Sen flög den över basen, 
och lurade Kapten
Att tyskarna skickat hela 
Messerschmittsarmén 

Minns du när du fick 
samla stuprännor av plåt
(Ba baoa)
Och bygga upp en låtsas 
stridsubåt
(Ba baoa)
Jag fick den faktiskt 
sjösatt, i vår hanöbukt
10 sekunder sen förstördes
den av fukt
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Vi måste luras, så vi kan 
va’ kvar här
Vi måste luras, få dem att 
tro vi är i krig
Vi måste luras, så vi kan 
bo kvar här
Vi måste luras, ingen får 
veta nåt, så tig!

3. Var är far? 
Melodi: Motiva

Jag känner mig sviken
Saknaden tär på mig var 
dag
Sen när jag var liten
Har tårarna runnit var 
födelsedag

Men nu ska han hittas
Ska aldrig mer tröstäta nå’
mer 
För pappa ska finnas
Vår kärlek förenas ska du 
se

Den enda ledtråd jag har
Är den basker som han 
alltid bar
Tills när jag föddes, för då
Fanns han inte kvar

Var är far? Hela livet har 
jag sökt min pappa
Var är far? har en basker 
som jag ej får tappa
Är du här? Där jag är?
Kan jag finna dig i Kivik, 
säg mig
Är du här? Där jag är?
kan en militärförläggning 
ge mig svar?
Var är far?

4. Ingen stoppning i hatt 
Melodi: Inatt inatt 

Tycker du att livet är trist, 
och att din själ börjar 
kännas grå
Är kanske dags att byta 
verklighet.
Lyssna då för jag kan 
förklara hur du livsglädjen
återfår
Hur du kan få en ny 
personlighet

Gör dig redo, håll i hatten
Jag ska visa hur du kan 
förändras
Upp på huvet, ja där satt 
den
Nu har det hänt, nu har 
livet vänt 

För i hatt i hatt, är jag du 
är jag jag?
Du kan bli vem du vill, det
kan hatten se till
Titta här, kan du se vem 
jag är
Temporär militär

Åhh i hatt i hatt kom vi 
gör det igen,
Ta på hatten och känn hur 
du nu heter Glenn
Vill du veta din identitet
Fråga hatten den vet

Sedan jag var liten har jag 
velat bli 
djurkommunikatör
Så att jag kan få prata med
min katt
Fast jag har försökt kan 
jag inte alls förstå hur man
faktiskt gör
Kanske jag klarar av det 
med en hatt

För i hatt i hatt är jag du är
jag jag
Jag kan bli vem jag vill, 
det kan hatten se till,
Titta nu, om jag har lite 
tur, kan jag prata med djur

För i hatt i hatt, är jag du 
är jag jag?
Du kan bli vem du vill, det
kan hatten se till
Vill du veta din identitet, 
fråga hatten den vet
Fråga hatten den vet [I 
hatt i hatt är jag du och 
jag]

5. Telegrafistens 
aKlappella 
Melodi: We will rock you! 

Sitter här och trycker på 
en knapp 
hela dagen, jag får kramp i
mitt finger och min rygg 
blir sne
Om du behöver råd
Ett snack per tråd
Nu så blir det solo på 
morsekod
Okej!
Lång, lång, lång, lång, 
kort, kort!
Lång, lång, lång, lång, 
kort, kort!
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6. Nu kommer tysken på 
riktigt
Melodi: Let the sunshine in 

En hotbild
Kom in som streck och 
punkter 
Tyskland står på vår 
tröskel
Nu har kriget som vi har 
saknat kommit
Så nu är leken över
Vår fridfulla semesterort
(Har) blivit vårat fängelse
Nu är vi fast för alltid här

Marscherar igenom leran 
utmed kusten
På Österlen nu är det 
allvar
Med ett gevär på axeln 
mot vårt öde

Nu är kriget
Nu är kriget här
Är kriget här
Nu är kriget
Nu är kriget här
Är kriget här

Ett vapen
Kan va vår enda räddning
Bomben som som jag har 
konstruerat
För vi är rikets sista utpost
Vår frihet är vårat ansvar

Nu är kriget
Nu är kriget här
Är kriget här
Nu är kriget
Nu är kriget här
Är kriget här...

7. Vilken tur att vi har en
slutlåt 
Melodi: Jajamen

Tänk att vi lyckades lura 
varandra
Till att tro, att kriget 
faktiskt aldrig tog slut
Så att vi slipper vara med 
andra
Leva här, på basen tätt 
ihop livet ut

Vilken tur, kriget det var 
inte på riktigt
Vilken tur, att vi kan bo 
kvar här än
Vilken tur, att vi skötte 
bomben försiktigt
Vilken tur, Kivik det är 
säkert igen

Pettersson kramade frun 
Alexandra
Femton år, sen kom det ett
flickebarn ut
Så idag, fann de två 
äntligen varandra 
Som en Hollywood film, 
vår saga fick ett lyckosamt
slut

Vilken tur, kriget det var 
inte på riktigt
Vilken tur, att vi kan bo 
kvar här än
Vilken tur, att vi skötte 
bomben försiktigt
Vilken tur, Kivik, vi 
kommer igen 
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