
Till Håkan på 40-årsdagen! 

 

 

Vi ska nu ikväll fira att du fyller jämt 

även om man kan tro att det är ett skämt. 

Det är inte klokt vad tiden går 

tänk att du redan är 40 år. 

 

 

 

Han är definitivt ingen snobb och inte heller dryg 

och jag tror ingen uppfattar honom som blyg. 

Sinne för humor det har han som få 

och tonen kan ibland vara hjärtlig, men rå. 

Ja, han är den som alltid skall ha sista ordet 

såvida inte någon har supit honom under bordet. 

 

 

 

När dörren stängs på Johansson Rör och han lämnar stressen 

så ägnar han sig helt åt sina intressen. 

Den söta sonen Daniel, som bor hos farsan ibland 

är naturligtvis den som kommer i första hand. 

Dykning och hojjen är det som kommer därnäst 

eller att på lördagkväll få gå ut på en kul fest. 

När han sen varit ute och rumlat hela natten 

ligger han bakis dagen efter och pratar med katten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ibland är det saker som honom stör 

och då vet han inte alltid vad han gör. 

I Narvik du och Patrik dök för att havsbotten beundra 

när ni plötsligt stötte på en sovande hälleflundra. 

Håkan ville nu ta bilder av denna sovande koloss 

medan Patrik mera fundera på att känna, förstås. 

Patriks kel blev närgångna och gjorde att fisken stack 

och nu blev faktiskt Håkan lite lack. 

På land han sen Patriks misstag förbanna 

och slog sig ordentligt för sin panna. 

Ja, Patrik fick en utskällning han sent ska glömma 

och Håkan, ärr i pannan som han med luggen får gömma. 

 

 

I Södra Hamnens djup du och Tobbe försvann 

och snart var räddningstjänsten på plats, minsann. 

Damen i fönstret kanske såg lite illa 

för hon trodde att ni i vattnet trilla. 

När ni sen till ytan återvände 

konstaterade ni att detta dyk fått en pinsam ände. 

 

 

  

 

Du och Patrik for till Pajala vid midsommar i fjol 

I Volvo 245:an ni skulle åka fanns ingen ledig stol. 

I bagageutrymmet ni klämde in er båda två 

och där låg en flaska som Håkan fick syn på. 

Håkan skulle förstås smaka, han som alltid är full av spex 

fastän det inte var nåt drickbart, utan 5:56. 

Kanske är det därför du ser mera ut som 27 

för medlet gör att nu rostar aldrig du. 

 

 



 

 

Bättre än 5:56 tror jag du Whiskey gillar 

fastän du inte dricker det som andra killar. 

När du festat en stund och hämningarna börjat släppa 

så kanske är det för att bota nästäppa. 

För då gör Håkan nåt så fatalt  

att han tar in whiskeyn nasalt. 

 

 

 

När våren så till sommaren vänder 

vill Håkan vara med där det händer. 

Vare sig det är regn eller soligt 

far han omkring på hojjen och har roligt. 

I Kiruna var det, vad vi förstått, väldigt ballt 

där han besökte MC-träffen Svinkallt. 

Och kallt blev det också när Håkan gjorde en test 

när dom åkte över till grannlandet i väst. 

Där badade Håkan i en iskall bäck 

men som tur var, inte alldeles näck. 

Chockade norrmän skakade på huvudet när dom tittade på 

och sa att det är nog bara en svensk som kan göra så. 

 

 

 

 

Vet inte om han sen skulle värma sig eller vad 

efter detta otroligt iskalla bad. 

Ett oljefat stod placerat på den brasa som brann 

och där skulle Håkan visa vad han kan. 

Han lyckades hoppa i tunnan utan att den välte 

och där stod han sen tills skosulorna smälte. 

 

 



Allt tokigt han gjort förut kan ingen berätta 

inte heller jag, så det får räcka med detta. 

Då är det bara en sak som återstår 

och det är förstås att du presenten får. 

Vi alla har samlat till en liten gåva 

som du får nytta av på resan, det kan vi lova. 
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