
Jonas och Helenas bröllopsouvertyr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla (utom brudparet)  Mel: Vintern rasat ut 

Här vi samlats både släkt och vänner 
För att hylla dagens bröllopspar 
Vi förstår den lycka som ni känner 
Att få leva samman många dar. 
 
Förra som-ma-ren ni växlade ringar 
Platsen som ni valde det var Tistronskär 
Ni mot sjunde himlen nu lyckligt er svingar 
I dag vår Jonas får sin brud så kär. 
 

Brudgummens kompisar  Mel: Vi gå över daggstänkta berg 
Om Jonas vi sjunger en sång fallera 
om alla år som han har håll´t igång fallera 
För bilar har han rattat 
golfbunkern har han krattat 
Han gillar att ha bollen igång fallera. 
 

Brudens kompisar  Mel: Vi gå över daggstänkta berg 
Om Helena vi sjunger en sång fallera 
Om sommarhäst som sköttes dagen lång fallera 



På kvällarna vi grillat 
och badat och lekt vi gillat 
En soluppgång i Boda är skön fallera 
 

Alla (utom brudparet)  Mel: I Roslagens famn 
 
Så många har undrat hur träffades ni 
Det var ju i plugget så klart 
När Jonas såg Helena så sade det klick 
Helena förstod ingenting. 
De börja SMS:a båd tidigt och sent 
Det var ju så trevligt och fint 
Nog var det nå´t särskilt med Jonas ändå, 
Och en dag så sade det klick. 
 

Bruden   Övertygande och känsligt  Mel: Gubben Noak 
Oh min Jonas, oh min Jonas vad jag älskar Dig. 
Tycker Du är läcker, särskilt över häcken. 
En sån tur att, en sån tur att vi två såg varann.  
 

Brudgummen   Övertygande och känsligt     Mel: Gubben Noak 
 
Oh min Helena, oh min Helena vad jag älskar Dig. 
Du är ju den enda, som fått mig att tända. 
En sån tur att, en sån tur att vi två såg varann. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brudparets kompisar   Mel: Du kära lilla snickarbo 

Vårt kära bröllopspar dom har 
alltid öppen dörr. 
Middan är inte alltid klar 
det har vi var´t med om förr. 
Grillat och tacos och nyårssupé 



Vi är så glada att vi är med. 
Hos Helena och Jonas vi mår så bra 
Vi är så glada att vi får er ha. 
Nu drar ni ut till ”Djursan” snart 
med trädgård och terass. 
Det kunde gått med väldig fart 
om köket kom på plats. 
Båtar och resor och golfsvingar 
Ni vet hur man har kul. 
Hos Helena och Jonas vi mår så bra 
Vi är så glada att vi får er ha. 
 

FINAL 
 

Alla  (tom brudparet)   Mel: Flickorna i Småland 
Och brudgummen och bruden vi vilja hylla nu 
Som denna dag har heligt lovat bliva ETT av tu 
Vi önskar er all lycka ifrån världens alla hörn 
Och inte lätt ge upp när äktenskapet får en törn 
Ifrån gästerna på bröllopet ni får ett hipp hurra 
Ifrån gästerna ni får ett råd att både ge och ta 
För med kärlekslågan brinnande finns plats för tolerans 
När ni tittar på varandra då går livet som en dans 


