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Bort med moms på maten 

Text: Lars Litsen Musik: Lars Litsen 

Jag gick ner till butiken for att handla lite mat. 
Bb Eb Bb 
Hade tankt att kopa djupfryst torsk potatis å spenat. 

C F 
Så jag plocka ner i korgen det som jag skulle ha, 
Bb Eb Bb 

plus mjolk å brod å margarin å sen så fick det vara bra. 
Eb Bb F Bb 

Sen gick jag fram till kassan for att latta min portmona. 

Han stampla in det som jag tatt, 

jag fick en chock når jag fick se, 

att lite middagsmat for en helt vanlig person 

gick på nastan trettio kronor-- -

man kunde tro att du kopt kalkon, ja. 

Åta bor man annars dor man. Men priserna dom stiger 
Bb Bb Bb 

och regeringen den tiger. Bort med moms på maten, 
Eb Bb Eb F 

så får vi billigare kåk på faten. 
Bb 

Jag sa till tjejen i kassan, de e ju inte klokt, 

de e ju rena stolden, snart ar det stekta flasket kokt. 

Javisst, sa han i kassan, det blir alltfler som klagar. 

Momsen tar ju ~n procent fast vi sjalva maten lagar. 

Jag tankte vilket helvete nu går man har å sliter. 

A hogre lon den ats snart upp av andå varre priser. 

De e nånting i grunden som ar alldeles fei. 

Vi måste borja saga ifrån så att hela kakan blir vår del. 
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Ref: .Ata bor man ... 

Men hur ska det gå till att få lagre pris? 

Momsen till staten måste ersattas på nåt vis . . Jo, . 

satt hogre skatt på dom rika, så får vi billigare fika 

å håll militarerna kort dom redan for mycket fått. . 

Ref: .Ata bor man ... 
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Tro inte ·dom som forfar oss 

Text: Arbetets soner & dottrar Musik : Arbetets soner & dottrar 

Tro inte dom som forfar oss med fraser om valstånd och fred . 
Hm Em A7 O Fllm 

Lattar dom dina bordor? Bakom unionens dorrar 
G H G H 

trycker dom folket ned. 
E C Hm 

Vad får svenska bander av EEC:s jordbruksplan? 

Folk från glesbygd och byar, alla skall samlas i stader 

Med avgaser stressroch betong. 

Ges du arbetstillfållen i Willy Brandts union? 

Lår av de kalla fakta. Dom arbetslosa i Tyskland 

ar fler an en million. 

Vi skall visa vern som har makten når enigheten starks. 

Mot EEC skall vi satta en annan gemenskap, detta, 

en maktig arbetarfront. 
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Ni kan inte lura oss langre 

Text: Arbetets soner & dottrar Musik: Trad. 

At hoga herrar har vi slavat. 
Dm 

At herrarna har vi dott. 
Gm 

Vi har vaskat golv och matat barn. 
A7 Dm 

Vi har bakat brod och nystat garn. 
A A7 

Våra man tog ni ifrån oss 
Dm 

till fabrikens stora gap. 
Gm 

Så att ni, hoga herrar, fått 
A7 Dm 

fått bre' ut er stora bak. 
A7 Dm 

Men historien tar ni aldrig over. 
Dm 

Ni graver er egen grav! 

For oss kvinnor kan ni ej lura !angre. 
F A7 

Vi kan ert tomma prat. 
Dm A A7 

Idag går vi i forsta ledet 
Dm 

och kåmpar for vår rått. 
Gm 

Arbete åt kvinnorna 
~~ A7 Dm 

och dag hem åt våra barn! 
A7 Dm 

Våra kroppar har vi fått sålja 
Dm 

under rop om jåmlikhet. 
Gm 

Men vår tid som slavar år nu forbi. 
A Dm A A7 

Ni kan inte tåmja oss !angre! 
A7 

Når fabrikerna behovt mera arbetare. 
Dm Gm 

Då har vi stått vid maskiner 
A7 Dm 
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[ tillsammans med våra man. 
A A7 

Når produktionen nu skårs ner 
Dm 

ar det vi som sparkas forst. 
Gm 

Då ska kvinnan passa barn, 
A7 Dm 

skota hem och laga mat åt karln. 
A7 A7 

Men oss kvinnor ... 
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Nej till EEC 

Text: Arbetets soner & dottrar Musik: Gunnar Edander 

Sag vad betyder EEC? Monopolens gemensamma marknad. 
Eb Cil Eb Eb Cil Eb 

Dar låter man toppar i Bryssel bestamma. 
Eb Cil Eb 

Om loner avtal priser och skatt. 
Eb Cil Eb 

Dom rubbar vi ej med strejker 
Eb Cil 

harhemma. 
Eb 

Dom ar så stora dom gor allt dom vill. 
Eb Cil Eb 

Refr: 

A--- EEC dar jobbarna flyttas som p jaser. 
Eb Cil Eb Eb Cil Eb 
A--- EEC drammen for kapitalet. 

Eb Cil Eb Eb Cil Eb 
Upp till kamp mot EEC. Dom kan aldrig tvinga oss bli med. 
Gil Bb 

Eb Cil Eb 
Sag vad betyder EEC? Monopolens gemensamma marknad. 

Hela Sverige blir ode och tomt. 

Når fabrikerna flyttas ner till Ruhr. 

A hur går det med arbetslosheten som redan nu ar mycket stor? 

Refr: 

A--- EEC. 

Sag vad betyder EEC? Monopolens gemensamma marknad. 

Våra loner kommer att sankas till europeisk nivå. 

Darfor med oss slut upp i kampen, vi enade mot EEC ska stå. 

Refr: 

A--- EEC osv. 

4 ggr: Vi kommer aldrig tolerera det. Vi sager nej till EEC. 
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Vi sår vårt ris 

Text: DFFG-aktivist Musik: DFFG-aktivist 

l ~ ~ . 
• Vi tvangs att grava en grop. 

Hm ~ 
Vi måste stalla oss vid gropens rand . 

Em Hm F# 
Dom band oss samman två och två. 
Hm ~ 
Dom knuffa ner oss i gropen. 

• Em Hm F# f 
Dom•skyffla jord over oss. 
Hm- - F# 

Jorden ror sig annu. 
Em F# Hm 
Dju_pare an klyftan ar vårt hat. 
D Hm 

Storre an bergen ar vår vrede. 
Fil • - Em Hm F# 

Ur den djupa klyftan och over bergen, 
Hm Fm 

tranger vårt rop, 
F# 

på befrielse. 
Hm F# 

li: Vi sår vårt ris tillvarje pris. 
Em F#m G F#m 

Vi vet att kulorna mejar oss ned. :11 
Em Hm Em Hm Em 

Men vi ar många fler. 
A D A 

li: Vi sår vårt ris ti li varje pris, 
Em F#m G E#m 

ty vi bestamt att befria vårt land :11 
Em Hm Em Hm Em 

från bomber med kulor och brand. 
A D A 

USA ut ur Vietnam. (3 ggr) 
A D A 
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Darren ar låst 
F_ h 
r-
~ .... 

-1-

Dorren ar låst, det ar tyst i vårt hem. 
D F:llm· Hm 07 

Vi ska resa for gott. Dar står en tom gård. 
G H7 Em? C:lldim 

Vi får flytta· til l stan. Vi har gjort a lit vad vi kan. 
D F:ll7 C G Gil A 

"EEC ar har kom och bli miljonar. 

Ni får ej bo har mer, for bygden skall laggas ner." 

Vi har ingen makt. Vi ar en sack med arbetskraft. 

Till Ruhr och Bryssel ar det långt. 
A C:llm F:ll F:ll7 

mell.spel : D-Fiss7-Hm-D7-G-H7-Em7-Giss7-Fiss-A7 

Dag efter dag. Lite jobb då och då. 

Utlandsk arbetslon, men missnojet vaxer. 

l Il 

" '-4 -
i.ojioo. 

l 

Dom kan ljuga i sort. Det ar svårt. att ri da på folkets rygg. ) 

Res på dig nu. Det ar många med oss. 

Vi kan kampa emot. Det finns inget val. 

Vi ska vagra gå med. Vi låter oss inte drivas hur som helst. 

l 

L '.l 
J 

' 
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Liten oljevisa 

Har ar en liten oljevisa som du nu får hora, 
C G C 

om imperialisterna och allt dom har å gora. 
C • A7 07 G 

Olja olja åh åh åh, olja olja åh åh åh. 
C F G C 

, Om imperialisterna och allt dom har å gora. 
C Dm G C 

C G C 

Vi miirkte tidigt att det inte gick att konkurrera. 

Nu ar vi som en stor familj och onskar inga flera. 

Vi har skapat monopol , vi har skapat monopol. 

Nu 'ar vi som en stor familj och onskar inga flera. 

l Asien finns det mera olja an i hela vastern. 

Men det finns ingen orsak att ha andra med på festen. 

ESSO, BP, GULF, MOBIL, TEXACO å SHELL dom vill , 

ha många milijoner till att stappa bakom vasten. 

Nixon han ar varldens vakthund å poliskonstapel. 

Når folket vill ta makten ja då hotas bolagsvinsten. 

napalm gas och bombflygplan skickas over land och barn. 

For kraver folket makten ja då hotas bolagsvinsten. 

l Sverige ar det viildigt fint for oss att investera, 

for diir så smiter vi från skatten når vi deklarerar. 

Dollar dollar åh åh åh, dollar dollar åh åh åh. 

For diir så smiter vi från skatten når vi deklarerar. 
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Hyres-samba 

Text : Arbetets soner & dottrar Musik: Arbetets soner & dottrar 

Sag ar du en av dom som bor 
F# 

i en forort som ar ganska stor? 
H F# 
Din loning den ar valdigt skral, men hyran den ar maximal. 
ev H · 
l så fall ar du normal. 
C#7 F# 

Men hur kan det nu var så 

att halva din lon till hyran går? 

Vern ar det nu som tar din peng, ar det finansminister Strang? 

Vart tar våra pengar vågen? 

Forst har vi han som ager mark. 
G 

Hans position ar ganska stark. 
C G 

Han låtit bygga huset hår, for honom det var en bra affar. 
D7 C 

Han vet hur man tjanar pengar. 
D7 G 

Byggherrarna dom har som mål 

Att i sin bransch få monopol. 

Dom lyckats med det valdigt bra, darfor vi hoga hyror ha. 

Dom vet hur man tjanar pengar.: 

Formodligen så ar det så, 

att storre delen till bankerna går. 

Dess agare }år ganska få, men vinsterna ar inte små. 

På rantan tjanar dom pengar. 

l hyresgastforeningen, 
G# 
Dar kampar inte ledningen. 
C# G# 

r 

14 

.. 
4 4. 
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Dom ;svansar efter regeringen, och slopar hyresregleringen. 
Eb C# 
På dom kan vi inte lita. 
Eb G# 

Nej gott folk nu gor vi så 

som dom gjorde i• Ur;neå. 

Mot hyreshojning strejkade dom, så nu kan vi alla se. 

Det lonar sig att kampa. 
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l 
Partizani 

Text : Werner Nilsson Musik : Albansk Patizansång 

Ser du vårt land slåtten och bergen? 
D G D 

Blomstrande falt utover slåtten. 
D G D 

Detta vi vann genom vår seger, 
D G D 

i vår kamp - Fram åt partisan! 
D Em A D 

Lange vårt folk varit forslavat. 

Stormakterna har oss bedragit. 

Men så en dag tog vi upp striden 

for vår rått - Framåt partisan! 

Landet blev vårt efter strider. 

Slut var det nu på slaveriet. 

Segern blev vår. Genom partiet 

går vi fram åt - Fram åt partisan! 

Så bygger vi socialismen 

och vårt forsvar mot imperialismen. 

Arbeta hårt, kåmpa, studera 

år vår paroll - Fram åt partisan! 
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Halsa alla herrarna 

Text : Werner Nilsson Musik : Hjort-Anders 

Halsa alla herrarna som makten har 
Bb Db 

att dom kan inte lura oss mer 
F 

med sin valfardsbluff och folkhemsmyt, 

for vi blir allt tier som borjar fatta vad som sker. 
Bb 

Vi har återfunnit ratta takterna 
Bb Db 

som vi arvde från Engelbrekts dar. 
F 

Samma kamparkraft som fadren hatt 

finns annu i gamla Sverige kvar. 
Bb 

Dom har lovat jamlikhet i fyrtio år 

men det mesta har stannat vid prat. 

Storsta delen utav valtarden 

fick pamparna i vårt monopolkapital. 

Vi blev lovade ett mycket battre liv 

och en jattefin levnadsstandard, 

om vi bara gick från gård och grund 

och packa oss samman i en stad. 

Vi har lange bojt oss under herrarna 

men nu fanimej har vi fått nog. 

Ni kan halsa Marcus Wallenberg, 

Sankt Olof, Strang och allt vad pamparna heter. 

Ni har tvingat oss att lamna hembygden. 

Men nu ska vi darhemma ha knog. 
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Vi vill bort från gas, betong och skit, 

och återse ang och sjo och skog. 

Men varenda gång vi staller våra krav 

borjar tjuvpacket skalla på oss. 

Och vi kallas kverulanter, busar, 

fan och hans mormor och jag vet inte vad. 

Och i TV, radio och tidningar 

dår sprider dom dynga om oss. 

Men nu ger vi oss inte långre, nej 

for nu ska vi enas for att slåss. 

Kom och låt oss enas uti land och stad 

i en front emot avfolkningen. 

Och i stan dår bildas byalag, 

for stadsborna också vill slå vakt om miljon. 

Men når vi befriat oss från tjyvarna 

uti bankernas styrelserum. 

Ja fOrst då blir hela Sverige vårt. 

Då erovrar vi varenda turn! 
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Arbete åt alla 

Text : Tommy Grahn 

l många år jag jobbat uti en industri. 
F B F 

Det varsta var att bandet gick allt snabbare forbi. 
B F C7 

Det gjorde också ombudsmannen nar han kom nån gång 
F B F 

och vi fick knappast något for det vi gjorde dagen lång. 
B F C7 F 

En dag så fick jag sparken ifrån mitt gamla jobb. 

Det var val aldrig mojligt det hade jag aldrig trott. 

For alla som jag kanner dom sagt att nuforti 'n, 

så ska man troget rasta på socialdemokratin. 

Att detta nu ar nonsens det vet vi med besked. 

Nar någonting beslutas får vi aldrig vara med 

och skatterna dom slukar snart halva lonen vår 

och sedan dom i bidrag till kapitalet går. 

Men ingen ska nu tro att vi sitter still och ber, 

att arbetskoparn nådigt åt oss ett påhugg ger. 

For vi ska gå tillsammans och kampa i vårt fack, 

for ett arbete åt alla, vi har fått nog av snack. 

Ett arbete åt alla och utan slaveri. 

Ett arbete som man kan kanna kraft och mening i. 

For det så fodras att vi tillsammans enigt står, 

mot kapitalet och alla dom som i dess ledband går. 
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[ 

Radionamndens rock'n roll 

Text : Werner Nilsson Musik: Arbetets soner & di:ittrar 

Uti radionamnden dar det råder hogerstamning 
F 

når det kommer nåt program, 

som for oppet kritiserar kapitalet som regerar, 
B 

Ja då kommer stora kvasten fram. 
F 

Om du sager din mening om LO:s usla ledning 
C? B 

och dess samarbete med SAF. 
F 

11: Ja då svanger den bara åt hoger håll , 
C? B 

radionamndens rock'n roll :Il 
F B F 

Om du kritiserar brister i fabrikers skydd mot gifter 

blir du tystaa med censur. 

Om du inte silar snacket, ja då grinar rovarpacket. 

Då står radionamnden dar på lur. 

Du blir nerkritiserad, kanske SAPO-registrerad 

och betraktas som ett troll. 

11: Ja då svanger den bara åt hogerhåll, 

radionamndens rock'n roll :Il 

Stanley Sjoberg får i TV prata skit om kommunister, 

det ar objektivt och bra, 

Och agentfilmer fula dar som bovarna ar gula, 

det ar sånt dom tror att vi vill ha. 

Och att folket protesterar mot censur och reagerar, 

se det spelar ingen roll, 

11: Ja då svanger den bara åt hogerhåll , 

radionamndens rock'n roll. :Il 
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EEC Hambo 

Text : Arbetets soner & dottrar 

Nu vill dom ha oss in i EEC. 
G 

Med avtal som år rått så specifika. 
07 

Ja kapitalet vill att vi blir med 
07 

och tror att vi kommer att ge vika. 
G 

Ref : 

Men vi luras ej av deras falska tal. 
G 07 

Vi sager nej till frihandelsavtal. 
G 

Pamparna ska ej mygla oss in. 
G 07 

Vi kraver folkomrostning. 
G 

LO-chefen Arne Gjejer sa: Vi bor undvika debatten. 

For en utgång som år bra, fodras ett beslut i tysthet. 

Ref: 

Steg for steg så kommer vi att bli 

alltmera låsta utav fordragen. 

Med jobb på hemorten blir det tji 

når dom har flyttat på foretagen. 

Ref: 

Kjell Olof Feldt han stod upp och sa: 

omfattande och nåra relationer. 

Det år nånting som vi ska ha. Det stårker Sveriges positioner. 

Ref: 
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Rod front 

Text: Stefan Bohman Musik: Hans Eisler 

Kamp mot, 
Fm7 

slå mot, 

Anslutning till EEC. 

Vi vill , 
Bm 

vi skall, 

kampa tillsammans mot det. 

Vi vill inte frivilligt ge all makt, 
Eb Ab 

till utlandska bolag och storfinans 
Eb Ab 

och sen slapas till Bryssel for slakt. 
Fm B Eb 

Vi vill inte se hur vårt land bryts ned, 
Eb Ab 

Av miljoforstoring och arbetsloshet. 
Eb Ab 

l vårt motstånd vi blir fler och fler. 
Fm B Eb 

Kamp mot, 
Fm7 

slå mot, 

all form av arbetsloshet. 

Vi vill, 
Bm 

vi skall, 

kampa tillsammans mot det. 

Att arbeta ar ju vår klara ratt. 
Eb Ab 

Att bygga vårt land och att ge det brod. 
Eb Ab 

Utan oss vager herrarna latt. 
Fm B Eb 

Men dom ser på jobbaren som sin slav, 
Eb Ab 

Som slits ner och avskedas for deras vinst. 
Eb Ab 
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l Men dom graver sin egen grav. 
Fm B Eb 

Kamp fOr, 
Fm? 

slåss for, 

ett fack som vill driva vår kamp. 

Vi vill, 
Bm 

vi skall, 

snart sparka ut varje pamp, 

som lange har myglat bakom vår rygg 
Eb Ab 

och stoppat dom kraven som vi fOrt fram, 
Eb Ab 

for att VD skall kanna sig trygg. 
Fm B Eb 

l facket dom borjade sin karriar. 
Eb Ab 

Dom stads av regering och storfinans. 
Eb Hb 

Men vi river snart var barriår. 
Fm B Eb 

Enhetsfronten mot kapitalet 
Ab Eb Ab 

måste ha styrka och bredd. 
Db Ab 

Mot allt fortryck tar folket upp kampen, 
F7 Bm F7 Bm 

vem år det då som blir rådd? 
Eb Ab 

Byråkrater och regering 
Db 

Aldrig på vår sida står. 
Ab 

Slåss for vår sak och socialismen. 
F7 Bm F7 

Segern - blir vår. 
Ab Eb Ab 
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