
Till brorsan från syrrorna 
 
Lasse, schyssta snubben,! fyller jämt, goa gubben! 
50 år kan ingen tro. !Nä - tempo, tempo, go, go go. 
Se på grabben! Rockar fett,! ballaste vi nånsin sett! 
Jobbar, skjutsar, hämtar – golfar, tränar, skämtar. 
Handlar, bjussar, fixar,! i köket trivs och trixar. 
Läckert krubb på fulla fat!, grabben han kan laga mat! 
Ingen blir besviken, !på käket ut i Viken 
Grattis brorsan, go å gla’!  kommer sent varenda da’! 
fast värre fel kan alla ha.! 
Jobbet, barnen, fru och far!. Många rycker, många drar! 
Säger nästan aldrig nej!, tänker allra sist på sej! 
Lasse!  
Nu vid livets middagshöjd,! får du faktiskt vara nöjd! 
Att ungdomsdragen sitter kvar, som det var i forna dar… 
Ja, må han leva! önskar Ulla och Eva 
 
Elisabeth 50 år    
 
Elisabeth på festen som vi firar här ikväll,  
hon är inte våran granne, men hon är vår bästa vän 
Hör nu på och kom igen! 
Född i Värmlands mörka skogar, huldrelik och snygg som den 
kom till götets tuffa krogar där hon fann en liten vän 

 
Nej så var det inte alls,  
det var ju på englandsbåten 
Reste ut på stora havet, träffa där en lång, en kåt en  
Gubben Pettsson, snickra säng 
Starta sen ett frilansgäng 
politik, politik politik - inte blev hon rik. 
Fick i stället hus på bygden, ruckel ut i Kullavik 
Spika, såga, laga luckor, Tommy var en händig typ 
Hon fick fixa käket, tvätten, kidsen och hann även med ett nyp 
Starta dagis, starta ADA, svada, svada, svada – ännu inte rik  

 
Pomperipossa, pomperipossa - på tanten växer ingen mossa 
Är i gång dagen lång, vattnar blommor, jagar djuren  
Sven han är en god kumpan, båda bäddar in tulpan 
Ut på nätet, ut på weben - hon är cool, hon är bäst  
när hon bjuder oss på fest! 
Säljer äpplen, säljer äpplen, grannar köper hennes frukt, 
för att de får en liten flukt 
Målar granar, kränger skogen, sätter gubbarna på plats 
Gymmar morgon, gymmar kväll, går i yoga, vilken tåga! 
Vilket läcker karamell, fyller 50 just i kväll! 
Nu vi firar och vi svirar, rappar, diktar och står på 



Sedan ska vi dansa, dansa. Ingen får från festen gå 
Tack för maten, tack för drickat, faten har vi alla slickat 
Nu vi hurrar, kom igen, fyra gånger för vår vän! 
Ett fyrfaldigt leve för Elisabeth!! Hon leve!  
Grattis önskar Maria, Sus, Cajsa och Berit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till Ninni, 50 år (gift med yngre man som retas om åldern) 
 
Nu är det åter dags för din dag. 
Den skvallrar att du varit med ett tag. 
Vänd inte om, stanna till ett slag. 
Ridån går upp och den går ner. 
Teater är livet som vi ser. 
Ett år till har flytt sin kos, troligtvis fyllt med både ris och ros. 
Visst fanns det lite guld som glimmade. 
Några problem sjönk när andra simmade. 
Några hjärtan gick itu, andra blev ihop limmade. 
Den åldrande kroppen gick på gym, muskler blev trimmade. 
Ett nytt år, vintern snart slut, en annalkande vår. 
Flaggan i topp, bli aldrig utburen på bår. 
Ge fingret åt åldern och släng med ditt vackra hår. 
Din familj, ditt barn, och din man, 
älskar dig som ingen annan kan. 
Är det han du gifter om dig med ibland. 
han som är så glad att Du fyller 50 år, och inte han! 



 
Lisbeth 50-års rap från tjejkompisarna 

 
Lisbeth, schyssta bruden, fyller år o man blir bjuden. Kul kompis! 
Klart vi kommer -fixa’ festen! Vi ha kul o du gör resten… 
50 bast, heavy last, nix pix 
Lisbeth hon kan många tricks 
Käkar morot varje da’, och ibland en bit chokla’ 
Balla trasor, rött i håret, jobba, jobba ut i spåret 
Joggar, jympar, spinner. Fatta’ hur hon hinner! 
Kolla tanten – vicken ärta. Kunde gå för tonårssnärta  
Go´ och gullig, reko tjej. Fattaru, vi gillar dej!! 
”Jag har ingenting att säga 
Ingenting att ge 
Inte vill väl någon lyssna 
Eller ha mig me.” 
Shit Sherlock. Släng bort bilden du har fått, och gör detta nu för gott 
Vi vill lyssna MER till dej. Du är super, cool, okey 
Rolig, snygg och smart, rivig brud me fart  
Å en fin och äkta vän. Lisbeth – 50 – Kom igen! 

 
 

Christer 60 år, (rim på namnet) 
 
 
Vi vill gratta dig Christer 
- en stjärna bland organister 
fast inte helt utan brister 
Gillar att dirigera kör och solister 
Gillar också humorister 
typ historieberättar-lingvister 
och andra skämt-ekvilibrister  
Söder och Kummelby är hemvister  
Du hör INTE till fascister  
och extremister 
men kanske till fundamentalister 
definitivt 50-talister  
- och evangelister   Orgel i choklad, Rue de Rennes, Paris 
Och förstås tidsoptimister       
Går det långsamt blir han bister 
Musiken kom emellan annars vore du bland it-specialister 
FRAMFÖR ALLT är du: virtuos bland pianister. 



Från dotter till mor 
 
Det var inte så lätt att så där med detsamma 
dikta en vers att tillägna min mamma. 
När jag var liten då var du så häftig. 
när jag blev stor blev du rar och beskäftig. 
Med den sång jag som vuxet älskar så hett, jag hade som barn det ej alltid så lätt. 
Ty de barn som på Ökervägen då bodde, inget förstod och alls inte trodde,  
att den opera du sjöng i moll och i dur, var en sångart av ädlaste finkultur. 

 
Man skämtade glatt om min galande mamma. 
och min bror och jag sökte dämpa densamma. 
Men nu jag förstår att jag ärvde en skatt, 
melodier och verser har fastnat så att,  
i mitt minne jag har en hel kavalkad 
- som jag älskar att sjunga varendaste rad. 
Särskilt när Anders och jag blivit ett, förälskade sjöng vi i glad operett. 
Vad mer har hon gjort, denna 70-års kvinna 
Jo hjälpt mig att studierna klara och hinna 
Ty utan din hjälp att passa min dotter, jag hade väl ej som psykolog stått här. 

 
 



Till Sven, 80 år från äkta makan. 
 

Nu vill jag inte bara gratulera, utan även med mina ord markera, hur högt jag dej 
värdera. 
Mot beröm du kommer att protestera, det kan jag garantera. Men då vill jag opponera 
och fina förtjänster statuera. 
Att varje morgon frukost servera, det kan jag inte övervärdera. Då är du förstås lite trög 
att konversera och lyckas alltid 
med SvD dej gardera, när jag 
din läsro frestas sabotera. 
Hur skall jag dej mer 
karaktärisera? Ja, du är inte 
mycket för att skrodera. Men 
kan i timmar dej med böcker 
blockera, och gärna till Mahler 
i ensamhet meditera. Du kan 
med stor humor raljera, och få 
oss i skratt att krevera 
Raljans kan man acceptera, 
ibland ignorera. Ja, man får 
välja båda eller ingendera. 
Om jag skall koncentrera fler 
förtjänster att kombinera, 
nämner jag att du gärna vill 
promenera, och i skog och 
mark härliga timmar spendera. 
Du har inget emot att 
kanotera, men helst en 
golfrunda prioritera. 
Tennisracken ligger på hyllan 
numera. Och utan att oss helt 
ruinera, kan vi fortfarande på en långresa fundera 
Dags att med gästerna oss frottera – så nu blir det inget mera. Men mitt tack till min 
älskade vill jag gärna dubblera, och hoppas våra år tillsammans blir många flera. 
 

 
Till vän/kollega som fyller år   ALTERNATIVT RIM 
 
Ljufva Birgitta! 
Detta är en dag för Dig vikt. 
Därför ska Du idag hyllas med en och annan - vers. 
Detta är ju så högtidligt att vi nästan fälla en tår. 
Det är ju inte varje dag som Du fyller 60 –bast. 
 
Vi skulle kunna åka många, många mil. 
Bara för att se Dig i detta hus med tre rum i – rad. 
Här är folk, dukat och fest. 
Precis som när livet är som allra- roligast. 
 
I skolan det är så ljuvligt dig se. 



Du går omkring glad och brukar alltid –arbeta. 
Men bland skolledare finns det nog en bov, 
som inte insett Ditt morgonsömns – intresse. 
 
Tänk att de sätter Dig på lektioner före tolv! 
Då knappt dina fötter gått från säng till – skolan. 
Men på torsdagens kaffefest i arbetsrum 237:an,  
då kommer Du morgonpiggt så ofta du får en – lågkalori mumsmums 
 
Nu som mogen ungdom får du inte bara bli lat. 
Snart sitter du åter i kommunfullmäktige som en – fritidspolitiker. 
Men nu tutar vi och hurrar hela brassé 
och önskar Dig en god framtid med barnen och Classe. 
 
 


