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1. Introintrokuplett
Melodi: Lincolnvisan

Har ni hört om den 
festliga händelsen
Fyllt av upptåg och 
komedi
Då när snapphanar härjade
i skåneland
Och Kivik fick ett eget 
musteri

Kom och sätt er ner ha en 
rolig stund
Kom och se ett spex ifrån 
Lund
Då när snapphanar härjade
i skåneland
Och Kivik fick ett eget 
musteri

Här får vi träffa på 
familjen Åkesson
Som av äpplen har allra 
flest
Och sen kanske till och 
med en kunglighet
Som kommer till Österlen 
som gäst

Kom och sätt er ner ha en 
rolig stund
Kom och se ett spex ifrån 
Lund
Och sen kanske till och 
med en kunglighet
Som kommer till Österlen 
som gäst

Men i skuggan där lurar 
det farligt folk
Och som hotar med pina 
och död
Det är snapphanar som 
vill göra skåne danskt
Byta svartkål mot øl och 
wienerbrød

Kom och sätt er ner ha en 
rolig stund
Kom och se ett spex ifrån 
Lund
Det är snapphanar som 
vill göra skåne danskt
Byta svartkål mot øl och 
wienerbrød

Så kom in, kliv på, kom 
och sätt er ner
För att nu börjar allt inom 
kort
Och visst ska det bli kul 
att få skratta en stund 
Och att vardag och stress 
få glömma bort

Kom och sätt er ner ha en 
rolig stund
Kom och se ett spex ifrån 
Lund
För visst ska det bli kul att
få skratta en stund 
Och att vardag och stress 
få glömma bort

2. Tapper 
Snapphanekuplett
Melodi: Den siste 
mohikanen

Vi är skånes sista 
snapphanar
Ser du svensken tveka inte
skjut

Skåneland, var rött och 
vitt
Allt var glatt, vi levde fritt
Men så kom, svenske man
Med kniv och svärd, och 
allt försvann
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Vi är skånes sista 
snapphanar
Skånes slätter är ej som 
förut
Vi är skånes sista 
snapphanar
Ser du svensken tveka inte
skjut

Vi fick öl, till var lunch
Nu så får, vi bara punch
Nu så ska svensken få spö
För dom drog in, vårt 
smörrebrö

Vi är Skånes sista 
snapphanar
Skånes slätter är ej som 
förut
Vi är Skånes sista 
snapphanar
Ser du svensken tveka inte
skjut

Upp till kamp, höj ditt 
ölstop
Och sjung med i vårt 
stridsrop
Från Österlen bort till 
Eslöv
Fly on the wings, the 
wings of löv

Vi är Skånes sista 
snapphanar
Skånes slätter är ej som 
förut
Vi är Skånes sista som 
snapphanar
Ser du svensken tveka inte
skjut

3. Banketröjas 
jägarkuplett 
Melodi: Hard Rock 
Hallelujah 

Bank! Bank! Banketröja! 
Bank! Bank! Banketröja! 

Nu ska jag berätta
Om vem jag är
Jägare av rang som vår 
kung håller kär

Jag har ett kall i livet
Med hammaren i hand
Så ska vi ut på jakt
I vårt skåneland

Allt som jag behöver
Med stolthet och glöd
En plats vid konungens 
runda bord
Jag reser söderöver
Till snapphanars död
Nu så ska jag hålla mitt 
ord

Ja, banketröja bankar bank
med bautaklubban
Inte en bank som den med
pengarna i
Ja, banketröja han ger 
bank med bautaklubban
Så nu är snapphanarnas tid
förbi

Klubban är tung
Resan har varit lång
Ryggen är inte
Vad den varit en gång
Men det värt
När jag tänker på dig
Jag älskar kungen och han
älskar mig

Bank! Bank! Banketröja! 
Bank! Bank! Banketröja! 

Ja, banketröja bankar bank
med bautaklubban
Inte en bank som den med 
pengarna i
Ja, banketröja han ger 
bank med bautaklubban

Så nu är snapphanarnas tid
förbi

4. Sveas elaka låt 
Melodi: You're welcome 

Ha ha ok ok
Jag ser vad ni tänker nu
Vad är det här? Har 
butlern blivit skurk?
Hon var ju så söt och 
snäll,
lilla Svea!
Är chefen som styr 
världen med en burk

Ja, det är sant, det är jag
Nu är makten min, för 
evigt, från idag 

Ni fattar jag är ett grymt 
geni
När det gäller högförräderi
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Jag heter Svea, jag är elak
En bandit, en skurk en bov
Förråder vår prins för jag 
är elak
Och inte alls så trevlig 
som ni tror
Jag är elak
Jag är elak

Men, ni kan nog förstå
Tre, svintunga väskor 
förföljer mig
Slava åt prinsen är inget 
att önska sig
Är less, och trött och stött
På att så ständigt bli dåligt
bemött

Prinsen är lat
Och dum som en gås
Han trodde att Globen låg 
i Alingsås
“Skrivbord Svea!”
“Kom Svea skynda dig!”
Hela mitt liv har han tjatat,
det tär på mig

Men nu får det för evigt 
va nog
Tänk om kronprinsen helt 
plötsligt dog
Prinsen försvinner allt 
tack vare Skåne
Nu ska du få du din 
fjompiga fåne

Jag heter Svea, jag är elak
En bandit, en skurk en bov
Förråder vår prins för jag 
är elak
Och inte alls så trevlig 
som ni tror

Ja jag heter Svea, jag är 
elak
Och nu är det min final
Förråder vår prins för jag 
är elak
Din butler har just blivit 
din rival

Jag är elak!
Jag är elak!
Tack för mig!
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