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Vett och etikett 
 
Etiketten är de fastställda yttre formerna för socialt umgänge. God 
Gasqueetikett kan samlas i två ord, hänsyn och samspel. Känn av 
stämningen och anpassa dig till din omgivning, så blir det oftast bra.  
 
Vid ankomsten 
Det finns en person som man skall lägga visa lite extra intresse under 
middagen, och det är bordsdamen respektive bordskavaljeren.  
Bordsdamen är placerad till höger om bordskavaljeren. ( Därav uttrycket 
”vänsterprassel” om intresset riktas till fel kvinna).  Vid tillställningar med 
färre än femtio gäster bör bordskavaljeren leda sin bordsdam till bordet.  I 
annat fall möts man upp vid bordet.  Uttrycket ”Damerna Först” behöver 
inte följas slaviskt då det inte ursprungligen har det nobla syftet som kan 
tros. Att hålla upp dörren och släppa in damen först var ett skydd, avsett 
att låta kvinnan ta emot en attack av en oväntad fiende.  
 
Till bords 
Att föra viskande samtal med sina bordsgrannar anses av många oartigt, 
vilket bör respekteras. Lägg heller inte beslag på någon av gästerna helt 
och hållet för egen del. Försök istället bidra till det allmänna samtalet 
med en väl avvägd brandfackla eller en god historia, det kan få fart på en 
trevande diskussion, alternativt bidra till att höja stämningen kring 
bordet. 
 
Man använder besticken utifrån och in, därför läggs de bestick man skall 
använda först ytterst, alltså längst ut från tallriken. Finns det flera glas 
börjar man dricka ur det glaset som står längst till höger och fortsätter 
sedan, vartefter de olika rätterna serveras, åt vänster. Vattenglaset 
placeras alltid längst till höger och kan användas under hela sittningen. 
På större tillställningar börjar man inte äta förrän alla vid samma bord har 
fått maten serverad, vid mindre middagar väntar man till värdparet har 
börjat äta.  
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Gör man en paus i ätandet placeras besticken på tallriken, och läggs inte 
lutandes mellan tallriken och bordet . 
 
Skulle det hända en olycka, exempelvis att man slår omkull ett vinglas 
eller att man stöter till en såskanna så innebär det ingen katastrof. Man 
ska därför inte göra någon stor sak utav händelsen, utan istället försöker 
man, så gott det går, begränsa skadan och tona ned händelsen. Ett 
omkullslaget vinglas ska inte vara orsaken till att den goda stämningen 
som förhoppningsvis råder på tillställningen, dör ut. 
 
Skåla 
Att skåla är en konst i sig. Lyft glaset, för att först skåla med din 
bordsdam/kavaljer, sedan med personen till din andra sida, och sist med 
personen mitt emot. Låt sedan drycken leka på tungan varpå proceduren 
upprepas baklänges. Skålar gör man alltid med öppen front, d.v.s. man 
fattar glaset i den hand som längst bort i förhållande till personen man 
skålar med, på detta vis bildas ett ”socialt rum” mellan de skålande. Vid 
bordsskålen, till skillnad från vänlighetsskålen, vänds blicken mot den som 
utbringar skålen och sedan till din bordskavaljer. Ibland kan glaset lyftas 
lite högre till hakans höjd för att på det viset visa en hyllning. 
 
Efter middagen 
Första dansen dansas med sin bordskavaljer, den andra med sin partner 
slutligen dansar man gärna med värden/värdinnan om det hinns med.  
 
Klädsel 
I stora delar av världen, däribland Sverige, är det vanligt att man vid 
större tillställningar vill se att gästerna kommer i någorlunda enhetlig 
klädsel. Det finns dock vissa saker att tänka på som berör samtliga 
klädkoder: Om man går på festen som par bör man undvika att matcha 
varandras kläder. Sannolikheten att man sitter bredvid varandra är låg. 
Dessutom kan det uppfattas som ganska konstigt, på gränsen till läskigt 
om ett par är alltför matchade. 

ii 



 

 

 
Overall är en klassisk studentikos festmundering. Overallens färg 
indikerar sektionstillhörighet, medan vissa sektioner istället nyttjar B-
frack eller labbrock.  Overallen kan med fördel smyckas med märken och 
lämpliga attiraljer. Om man vill kan man även bära en teknologmössa 
(schmäck) med tillhörande spegater.  Overallen får endast tvättas medan 
teknologen är den iförd, och används därför vid sittningar av det lite 
grisigare slaget. 
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Kavaj är den enklaste av de fina klädkoderna.  Ordet kommer från 
kavajkostym och innebär byxa och kavaj av samma tyg. Valet av färg är 
friare, och kan anpassas till årstiden (ljus på sommaren, mörkare på 
vintern). Skjorta och slips av valfri färg tillkommer. Svarta skor är att 
föredra, bruna går också, dock ej efter klockan 18.  
För damer är det passande med antingen tvådelat eller klänning. Om man 
bär klänning får den sluta innan knäna, eller efter för den delen. 
Strumpbyxor ska bäras, dock i valfri färg. En huvudregel att gå efter är 
”vardagsfin” och ”inte direkt från jobbet”. 
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Mörk kostym används på lite finare tillställningar. För herrar innebär det, 
som namnet antyder, en mörk kostym. Till den skall det bäras en vit 
skjorta och en diskret slips eller fluga samt svarta skor. För damer gäller 
knälång klänning i mörkare färg, strumpbyxor och skor med sluten tå. 
Smycken skall bäras sparsamt, uttrycket ”less is more” kommer väl till 
pass. 
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Högtidsdräkt är den absolut finaste klädkoden. I begreppet högtidsdräkt 
finns tre underkategorier, civil högtidsdräkt (läs frack), militär 
högtidsdräkt (läs uniform), och folkdräkt. Det är fritt för gästen att välja 
mellan dessa om inget annat anges. Frack innebär för herrar; Frack, 
skjorta, väst, fluga, byxor, knappar, hängslen, ja allt som hör fracken till. 
Teknologer får bära schmäck till frack, för övriga gäller doktorshatt eller 
cylinderhatt. För damer gäller hellång klänning (Till fotknölarna) av finare 
modell, tänk balklänning. Tillbehör som handskar, sjalar och smycken är 
inget krav, med är det någon gång man ska satsa lite extra så är det nu.   
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Gasqueabalken 

1 §  Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en god 
gaquedisciplin och sund kamratskap. 

 
2 §  Gasquen och sången leds av sångledaren, vars ord är lag.  
 Spontansång är strängeligen förbjudet.  
 
3 §  STARKT ÄR VACKERT, vad sång beträffar. 
 
4 §  Om sång inte utövas i önskvärd omfattning, må TEMPO! Ropas.  
 Varpå sångledaren åtgärdar situationen genom att ringa i Qlockan. 
 TEMPO får endast ropas fram till det att snapsen haver hyfsats. 
 
5 §  När Qlockan klämtar får endast tre ord yttras. Så till vida oratorn i 

fråga icke har ”halva inne”, eller ”halva i sig”, då maximat fem ord får 
yttras.  

 
6 §  Endast Sångledare och Qlockjunkare iförd vit handske får vidröra 

Qlockan. I annat skall samtliga i lokalen genast utbrista:  
 ”Stop din jävla tjuvjävel!” 
 
7 §  Ett Gyckel kan utföras av en eller flera för att roa de övriga 

festdeltagarna. Gyckel skall anmälas i förväg till sångledaren. 
 
8 §  Om publiken finner ett gyckel underhållande kan den ropa 

”Omstart”, varpå gycklarna i fråga förvändas upprepa bedriften med 
en extra knorr. Efter ett uppskattat gyckel kan publiken utbrista i en 
passande tacksång 
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9 §  Toalettbesök skall ej ske under pågående gasque. Den nödige 
uppmanas till hållsamhet.   

 
10 § Intagen måltid återges ej.  
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1 § Portos visa 
Mel: You can’t get a man with a gun “Annie get your gun” 

Jag vill börja gasqua, var faan är min flaska, 
vem i helvete stal min butelj? 
Skall törsten mig tvinga en TT börja svinga? 
men för faan, bara blunda och svälj. 
Vilken smörja, får jag spörja, 
vem för faan tror att jag är en älg? 
Till England vi rider och sedan vad det lider, 
träffar vi välan på någon pub. 
Där skall vi festa, blott dricka av det bästa, 
utav Whisky och Portvin. Jag tänker gå hårt in 
för att pröva på rubb och stubb! 
 

Ursprungligen ”Athos visa” från Bergsspexet  
"De fyra musketörerna" 1959. Text T. Andrén 

 
2 § Mitt lilla lån 
Mel: Hej tomtegubbar 

//: Mitt lilla lån det räcker inte till,  
det går till öl och brännvin :// 
Till öl och brännvin går det åt  
och till små flickor/pojkar emellanåt.  
Mitt lilla lån det räcker inte till,  
det går åt till öl och brännvin.  

  



 

 

3 § Härjarvisan  
Mel: Gärdebylåten 

Hurra nu skall man äntligen få röra på benen, 
hela stammen jublar och det spritter i grenen. 
Tänk att än en gång få spränga fram på brunte i galopp. 
Din doft, o kära brunte är trots brist i hygienen, 
för en vild mongol minst lika ljuv som syrenen. 
Tänk att på din rygg få rida runt i sta’n och spela topp. 
 
Ja, nu skall vi ut och härja, 
supa och slåss och svärja, 
bränna röda stugor, slå små barn och säga fula ord. 
Med blod skall jag stäppen färja, 
nu änteligen lär ja’ 
kunna dra nå’n riktig nytta av min Hermodskurs i mord. 
 
Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen. 
Eftersläckningen tillhör just de fenomenen 
inom brandmansyrket som jag tycker är nå’n nytta med. 
Jag målar för mitt inre upp den härliga scenen, 
blodrött mitt i brandgult ej ens prins Eugen en 
lika mustig vy kan måla ens om han målade med sked. 
 
Ja, nu skall vi ut och härja..... 

 
Ur Lundaspexet "Djinghis Khan" 1954   
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4 § Kalmarevisan 

F: Uti Kalmare stad, ja där finns det ingen kvast, 
A: förrän lördagen. 
F: Hej dick! 
A: Hej dack! 
F: Jag slog i 
A: och du drack! 
F: Hej dickom dickom dack! 
A: Hej dickom dickom dack! 
 För uti Kalmare stad, ja där finns det ingen kvast, 
 förrän lördagen. 
 
//:När som bonden kommer hem, 
kommer bondekvinnan ut :// 
och är stor i sin trut. 
Hej … 
 
//:Var är pengarna du fått? 
Jo, dem har jag supit opp:// 
uppå Kalmareslott! 
Hej … 
 
//: Jag ska mäla dig an 
för vår kronbefallningsman :// 
Och du ska få skam. 
Hej ... 
 



 

 

//: Kronbefallningsmannen vår 
satt på krogen igår :// 
och var full som ett får. 
Hej ... 
 
//: Och vad skall bonden ha till mat 
sura sillar och potat :// 
och det blir sillsalat. 
Hej ... 
 
Kalmar lär en gång ha haft en kronbefallningsman vid namn 
Kvast. Det är honom visan handlar om.  
Visan är känd från 1700-talet.   
 

5 § Dom som är nyktra 
Mel: Du är den enda 

Dom som är nyktra dom har ingé roligt. 
dom tar bara ansvar och får ingé 
tjolit- an-lej-faderulla, 
men vi som är fulla, vi har bara kul nästan jämt. 
 

Det sägs att en mänska kan va’ utan brännvin. 
Det stämmer måhända men se blott på den min, 
som pryder en absolutist, 
den är jävligt trist, 
därför sjunger vi nu liksom så: 
Dom som är nyktra ... 
Första versen skrevs först av Håkan ” Sebbe” jakobsson , V65  CTH 
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6 § Skål för vattnet  
Mel: Rule Britannia  

Skål för vattnet, tjoho för H2O!  
Skål för ön där bara blyga britter bo!  
Skål för vattnet som gör vår flotta stark,  
hell allt vatten som ger flyt åt vår monark! 
 
Fysikalen 1992 

 

7 § Gasquemarsch 
Mel: Colonel Bogey March 

Ölen - den smakar gott på gasque 
Snapsen - den tar man i all hast 
Vinet - gör mig till svinet 
Och efter punschen så ligger jag ner 
 
Sedan - så är det efterkör 
Gå hem - om du är arbetsför 
Dansen - då ryker sansen 
Sen ska vi festa tills solen går upp 
 
Text: Erik Persson, S-08 

  



 

 

8 § Jag har aldrig vatt på snusen 
Mel: O hur saligt att få vandra 

Jag har aldrig vatt på snusen, 
aldrig rökat en cigarr, HALLELUJA! 
Mina dygder äro tusen, 
inga syndiga laster jag har. 
Jag har aldrig sett nå’tt naket, 
inte ens ett litet nyfött barn. 
Mina blickar går mot taket, 
Därmed undgår jag frestarens garn. 
 
//: HALLELUJA! :// 
 
Bacchus spelar på gitarren, 
Satan spelar på sitt handklaver. 
Alla djävlar dansar tango, 
Säg vad kan man väl önska sig mer? 
Jo, att alla bäckar vore brännvin, 
Gasqueparksdammen full av bayerskt öl. 
Konjak i varenda rännsten 
Och punsch i varendaste pöl! 
 
//: Och mera öl! :// 
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9 § Till Systembolaget 
Mel: Du käre lille snickerbo 

Till Systembolaget ränner jag, 
och bankar på dess port. 
Jag vill ha nå’t som bränner bra, 
och gör mig sketfull fort. 
Expediten titta och sa: 
“Hur gammal kan min herre va? 
Har du nått leg ditt fula drägg? 
Kom hit igen när du fått skägg!” 
Detta det var ju inte bra, 
jag vill bli full i kväll. 
Då fick ja’ en idé så bra: 
Dom har ju sprit på Shell! 
Flaskorna de stod där på rad, 
nu blir jag både full och glad. 
Den röda drycken den slank ned, 
nu kan jag inte se nå’ mer! 
 

10 § Nu är det nu igen 
Mel: Nu är det jul igen 

Nu är det nu igen, 
och nu är det nu igen, 
och efter nu så kommer sedan. 
Men det var inte sant, 
nej det var inte sant, 
för däremellan kommer medan! 



 

 

  

11 § Svensken 
Mel: Tänk om jag hade en sabel  

Tänk om jag hade en nubbe  
Tänk om jag vore på fest 
Då vore jag presentabel  
För jag dricker allra mest 
Med nubben skulle jag skåla 
Förtära och sen fylla på 
Och någon finge mig bära så att jag slapp att gå 
 
Tyvärr är det slut på spriten 
Det här liknar ingen fest 
Jag känner mig trött och sliten  
Ja nu mår jag allra värst 
Men bara jag får mitt brännvin 
Så skulle det vända direkt 
Då trivs jag som fisken i vattnet 
Ja då mår jag helt perfekt 
 
Text: Gunnar Larsson, S-07 
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12 § Dricka Stroh 
Mel: Désenchantée 

Dricka Stroh - ur en fontän 
lika stor - som Stockholms län 
Gin och tonic – e’ aldrig fel 
Man blir som Super-Sonic - i sitt SEGA-spel 
Dricka Stroh 
 
Ja, dricka Stroh - ur en fontän 
lika stor - som Stockholms län 
Svep en Jäger - och blanda det 
med vinäger - så ska du få se 
att man däckar då 
 
Ja, man däckar då - I en fontän  
fylld av Stroh - Yeah, man! 
Och om du vaknar - så ta det kallt! 
E´ det nåt du saknar? - Nej du har allt 
Du kan dricka Stroh… 
 
Text: Anders Lindqvist, S-05 

  



 

 

13 § Helan Gick 
Mel: Små Grodorna 

Fransoserna, fransoserna har köpt vår favorit. 
Fransoserna, fransoserna vaffan vet dom om sprit? 
Ej visor, ej visor ej snapsglas hava de. 
Ej visor, ej visor, ej snapsglas hava de. 
Cognac, ack, ack, Cognac, ack, ack 
Cognac, ack, ack, ack, och ve 
Cognac, ack, ack, Cognac, ack, ack 
Cognac, ack, ack, ack, och ve 
 
Segraren i SM i nyskrivna snapsvisor 2008. 
Visan förtäljer krönikan om hur svenska Vin och Sprit blevo 
uppköpt af det ärkefranska bolaget Pernod Ricard år 2007 

 

14 § Full är bäst 
Mel: Vi går över daggstänkta berg 

Vi som oss, för att glupa satt, supa glatt, 
ity den som försmår sin första tår, törsta får. 
Av längtan vi tryckas, av trängtan att lyckas. 
Vi nu med bravur häller ur, eller hur? 
 
Vi ger titt och tätt strupen sitt, supen stritt 
skall forsa, och snart får sig tarmen vår varm en tår. 
Er öven i seder och söven sen ned er 
vid denna protest-bullerfest, full är bäst! 
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15 § Système International 
Mel: Studentsången 

W kg m Wb s 
Ωm T A rad 
Cd S N s 
ΩA m Lx dB 
°C W/m² 
J/kg H V C 
kg/m³ mol 
m/s² 
m/s² 
F! 

 

16 § Sjung om fru Svenssons lyckliga karl 
Mel: Studentsången 

Sjung om fru Svenssons lyckliga karl, 
låt honom plöja i ungdomens fåror. 
Fem gamla hjärtan i sprit har jag 
och en ljus elefant i dess spår. 
Inga stoppar den 
i vårat linneskåp. 
Loppor tär vår vän 
som idisslar en sko 
när vi snyta en rund liten hund 
//: där den här lilla bagaren bor :// 
HURSA?  
P. Ramel 



 

 

17 § 75:an 
Mel: 34an 

Våra tentor har vi flunkat 
Vi har fått vår diagnos 
Nu vår HB vi har dunkat 
Vi ska hamna i hypnos 
Det gör inget om det luktar 
Som en flaska med klorin 
För vi ska ju bara fukta 
Våra läppar med vårt vin 
 
Men sen är det slut på fina viner 
Ja, nu ska vi korka upp vår sprit 
Det ska halsas utav OP 
Absolut och Akvavit 
Ja, jag tar farväl av hjärnans celler 
Vaknar aldrig mer 
Nu är det slut på fina viner 
Nu ska sjuttifemman i magen ner! 
 

18 § Dansa är kul 
Mel: dansa är kul men jag föredrar att supa 

____är kul men jag föredrar att ____ 
Tooototototototoooototototo 
 
Tomrum fyllespå lämpligt vis  
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19 § Glöggvisa 
Mel: Nu ska vi skörda linet idag 

Nu ska vi pimpla i oss nått gött, 
aningen syrligt, ganska så sött. 
Färgen är mellan lila och rött, 
värmer från hår till fötter. 
Glöggglöggglöggglöggglöggglögg 
Solen går ner, 
kan man få mer? 
Glöggglöggglöggglöggglöggglögg 
Ge mig ett dussin russin. 
 
Värm under grytan, kyla skall ej 
avläsas uti mitt konterfej. 
Skålar jag ej, så skållar jag mig, 
nu ska det hända grejer! 
Glöggglöggglöggglöggglöggglögg 
Detta var tufft, 
ta lite luft. 
Glöggglöggglöggglöggglöggglögg 
Ge mig en andel mandel. 
 
SKÅL! 

 
 

  



 

 

20 § När jag lärde svärmor simma 
Mel: Åh jänta och jag 

En kall ruskig höst, kom vintern från öst 
Och medförde storm och dimma, vilken tröst 
Och då tänkte jag att lämpligt det var 
Att lära min svärmor simma 
I havet jag lade henne gallant 
Och höll’na i hakan ganska bastant 
När bränningarna kom, ur handen hon slant, 
Sen dess har jag aldrig sett’na 
 

21 § Jag skall festa 
Mel: Bamse 

Jag skall festa ta det lugnt med spriten. 
Ha det roligt utan att va´ full. 
Inte krypa runt med festeliten. 
Ta det sansat för min egen skull. 
Först en öl i torra strupen 
Efter det så kommer supen 
In med vinet, ner med punschen, 
sist en groggbuffét 
Jag är skitfull, däckar först av alla. 
Missar festen men vad gör väl de´? 
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk. 
Kastar upp på bordsdamen breve´! 
 

D-LTH, sångarstriden 1987 
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22 § Nu tar vi rom 
Mel: Deck the hall 

Här på skeppet rinner rommen,  
lalalalala lalalala!  
Rom till varje nyankommen,  
lalalalala lalalala!  
Höj nu bägarn eller spannen,  
lalala lalala lalala!  
Sjung och skåla sen med grannen,  
lalalalala lalalala!  
Om än rommen smakar som en,  
lalalalala lalalatrin  
är till vommen rommen kommen  
jajajajamaicas brända vin!  
ROM och RAM och rom och cola,  
lalalalax lägger också rom.  
"Rom och mjölke" vill vi vråla.  
Allalala vägar bär till rom!  
 
Fysikalen 1990 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SNAPSVISOR 
 



 

 

Snapsarnas ordning 
1. Helan 
2. Halvan 
3. Tersen 
4. Kvarten 
5. Kvinten 
6. Sexten 
7. Septen 
8. Rivan 
9. Rafflan 
10. Rännan 
11. Smuttan 
12. Smuttans unge 
13. Femton droppar 
14. Lilla Manasse 
15. Lilla Manasses broder 
16. Klämtaren 
17. Kreaturens uppståndelse 
18. Den bleka dödens dryck 
19. Sista spiken 
 

23 § Så hastigt 
Mel: Jungfrun hon går i ringen 

Så hastigt den lilla supen i strupen försvann. 
Så hastigt den lilla supen i strupen försvann. 
//: Håhå jaja, kommer _ _ _ ej snart? :// 
Sjunges efter vardera snaps till det att snapsen haver hyfsats  



 

 

24 § Än en gång däran 
Än en gång däran, bröder! 
Än en gång däran! 
Följom den urgamla seden. 
In till sista man, bröder, 
in till sista man 
trotsa vi hatet och vreden. 
Blankare vapen sågs aldrig i en här 
än dessa glasen, kamrater: I gevär! 
Än en gång däran, bröder! 
Än en gång däran! 
Svenska hjärtans djup: 
Här är din sup! 
 
Livet är så kort, systrar! 
Livet är så kort! 
Lek det ej bort, nej var redo. 
Kämpa mot allt torrt, systrar! 
Kämpa mot allt torrt! 
Tänk på de gamla som skredo 
fram utan tvekan i floder av champagne, 
Styrkta från början av brännvin från vårt land. 
Kämpa mot allt torrt, systrar! 
Kämpa mot allt torrt! 
Svenska hjärtans djup: 
Här är din sup! 
Dryckesvisa skriven av Evert Taube för det exklusiva 
segelsällskapet Havsörnarna, den 28 maj 1929.  
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25 § Helans paradvisa 
Mel: Fritjof Anderssons paradvisa 

Här komma glasen immiga 
med fyllning upp till rand 
Det ska bli gott, när vi har fått 
känna dem långt ner i magen. 
Ifall vi bliva dimmiga 
så stödja vi varann, 
Lova mig att, faller jag platt, 
så tag mig uti kragen. 
Och fröjden er nu vänner 
uti vårt glada gäng, 
att ingen får gå nykter hem 
och sussa i sin säng. 
Så höjen edra glas 
och stämmen upp uti vårt skrål: 
Helan är här, välkänd och kär, 
vi tar den med ett SKÅL! 

 
26 § Änglahund 
Mel: Marseljäsen 

Det står en hund på fjärde våningen, 
och den tänker hoppa ner! (snapsen tages) 
BANZAI!!! 
Det var en japanesisk självmordshund, 
och den hoppar aldrig mer!  



 

 

27 § En viking 
Mel: When Johnny comes marching home 

En viking älskar livets vann, 
hurra, hurra. 
Så hastigt i hans svalg försvann, 
hurra, hurra. 
Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk, 
när kärringar bara dricker läsk, 
ja då vill alla vikingar ha en bäsk. 
 
När bäsken småningom är slut, 
tragik, tragik. 
Då bärs varenda viking ut 
som lik, sig lik. 
Och när vi vaknar vi sjunger en bit 
och korkar upp Skånes Aquavit. 
Ja, skål för alla vikingar som kom hit. 
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28 § Måsen 
Mel: När månen vandrar 

Det satt en mås på en klyvarbom 
och tom i magen var kräket. 
Och tungan lådde vid skepparns gom 
där skutan låg uti bleke. 
Jag vill ha sill hördes måsen rope´, 
men skepparn svarde  ”Jag vill ha OP”, 
om blott jag får, om blott jag får. 
 
Nu lyfter måsen från klyvarbom 
och vinden spelar i tågen. 
OP’n svalkat har skepparns gom, 
jag önskar blott att jag såg en. 
Så nöjd och lycklig den arme saten, 
han sätter storsegel den krabaten. 
Till sjöss han far, och halvan tar. 
 
När månen vandrar sin tysta ban´ 
och tittar in genom rutan. 
Då tänker jag att på ljusan dan’, 
då kan jag klara mig utan. 
Då kan jag klara mig utan måne, 
men utan renat och utan Skåne, 
det vete fan, det vete fan. 

 
  



 

 

 
 
29 § Så länge rösten är mild 
Mel: Så länge skutan kan gå 

Så länge rösten är mild, 
så länge ingen är vild, 
så länge spegeln på väggen ger halvskaplig bild. 
Så länge alla kan stå, 
så länge alla kan gå, 
så länge alla kan tralla så fyller vi på. 
För vem har sagt att just du kom med storken, 
För att bli glad av att lukta på korken. 
Nej, till kvinns och till mans 
Vi höjer glasen med glans, 
Och låter supen gå ner i en yrande dans.  
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30 § Jasen 
Mel: När månen vandrar  

Jasen styrde mot västerbron, 
men styrsystemet var trasigt. 
Piloten ut sköt sig med kanon, 
för planet vingla så knasigt. 
Han ville uppåt, han ville mer, 
men planet svarte jag vill ju ner. 
Mot alla jon på Västerbron. 
 

31 § Livet är härligt 
Mel: Röda Kavalleriet. 

//: Livet är härligt! 
Tavaritj, vårt liv är härligt! 
Vi alla våra små bekymmer glömmer 
när vi har fått en tår på tanden, skål! 
 
Ta dig en vodka! 
Tavaritj, en liten vodka! 
Glasen i botten vi tillsammans tömmer, 
det kommer mera efter hand, en skål! :// 

 
Chalmersspexet Katarina II, 1959 
Visan sjunges först tyst och lugnt, men i reprisen tar man ifrån 
tårna som en sann kosack. 

  



 

 

32 § Krök armen i vinkel 
Mel: Så väva vi vadmal 

Krök armen i vinkel! 
Här vankas det finkel. 
Här finkas vankel och vanka finkel, 
och kröka armen i vinkel. 
Här vankas det finkel! 
Krök armen i vinkel! 
Text: Tore ”Pekka” Noren, 1944 
 

33 § Om cykling 
Mel: Så väva vi vadmal 

Man cyklar för lite 
man röker för mycke’. 
Och man är fasen så liberal 
när det gäller maten och spriten! 
Jag borde slutat för länge sedan 
men denna sup är så liten 
Vad tjänar att hyckla? 
Tids nog får man cykla. 
Text: Povel Ramel, 1964 
 

34 § Vad säger svenska folket 
Mel: Kgl. Södermanlands Regementes paradmarsch 

Vad säger svenska folket 
när de får en sup? 
–Jo, jag tackar! 
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35 § Mera brännvin 
Mel: Internationalen 

Mera brännvin i glasen, 
mera glas på vårt bord. 
Mera bord på kalasen, 
mer kalas på vår jord. 
Mera jordar med måne, 
mera månar i mars. 
Mera marscher till Skåne, 
mera Skåne gubevars! 
 
Text: Hans Dahlborg 1963, fd koncernchef Nordea. 

 

36 § Sup dig snabb 
Mel: Drunken Sailor 

Om du känner dig fet och sliski’. 
Fyll ditt glas prova på vår whisky. 
Då blir du både glad och frisk i 
Kropp såväl som själen. 
Hej skål jag svingar supen. 
Hej skål jag bringar supen. 
Hej skål på vingar supen, 
svävar genom strupen. 
 
H. Lux, KVSIF ”Macbeth” 1986 

  



 

 

37 § Wenngarn 
Mel: Kors på Idas grav. 

Säg, vad vore livet utan alkohol?  

För ju mer man dricker, desto mer man tål. 
Wenngarn väntar på oss alla; 
vi skall mötas där en dag 
med försupna och förvridna anletsdrag. 
 
Varför sörja nu för det som komma skall? 
Lev för ruset när du salig är, och knall. 
Tids nog börjar ögat vattnas, 
handen darra, kran blir blå. 
Men det skall supas ur ändå: 
Spill på, spill på! 
 
Venngran är ett slott beläget i norra Sigtuna, som åren 1916-83 
var en statlig anstalt för vård av alkoholister.    

 

38 § Gran och tall 
Mel: Kovan kommer 

Nubben görs av gran och tall, 
gran och tall, gran och tall. 
Smakar bra i alla fall, alla fall, alla fall. 
Trots att det är bark och grenar 
den i strupen ljuvligt renar, 
barr och kottar, hej, gutår, 
skål go´ vänner, halvan går.  
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39 § Dryckesskalan 
Mel: Do-Re-Mi från the sound of music 

//: Do - så var det dags igen 
Re - nat får vi äntligen 
Mi - nnet har vi inte kvar 
Fa - sansfullt va snapsen tar   
So - då lyfter vi vårt glas 
La - par i oss i extas 
Ti - lls vi inte ens kan gå 
Men vi tar en till än - Do, do do do :// 
Text: Henrik Örn, S-06 

 
40 § Näsvis(a) 
Mel: Vi gå över daggstänkta berg 

Vi går över ån efter sprit, FALLERA, 
men efter vatten går vi ej en bit, FALLERA! 
Ja, sup kära bröder tills näsan blir röder, 
för tids nog så blir den aqua vit, FALLERA! 

 
41 § Brännvin är jäkla gott 
Mel: Karl Alfred Boy 

Brännvin är djäkla gott, 
blir bättre ju mer man fått. 
Och går man i golvet, 
så där fram mot tolv-ett, 
så slår man sig djäkla hårt. 



 

 

42 § Oasen 
Mel: British Grenadiers 

Som ökensand känns strupen ibland 
och man orkar inte bära hand. 
Fy Farao ej rast eller ro 
man blir nykter som en helig ko. 
//: När till och med en mumie får ryckningar i sarkofagen. 
Det spritter i kistan 
när örat hör listan 
på supar som bjudes på vår gasque. : // 

 
Chalmersspexet Tutankhamon, 1980 
I reprisen sättes höger näve mot huvudet för att hindra mumiens 
bandage från att lindas upp.    

 

43 § Schnappsi - Das kleiner liten hutt 
Mel: Schnappi das kleiner krokodil 

Ich bin Schnappsi, das kleiner liten hutt. 
Komm aus Schweden, nu tager vi en schmutt 
Trots att du schmakar lite tall, så tar jag dig i alla fall 
Schni schna schnappsi  
Schnappsi snoppi schnaps 
Schni schna scnappsi 
Schnappsi snoppi schnaps 
 
Text: Henrik Örn, S-06  
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44 § Septen 
Mel: Nu ska vi skörda linet idag 

nuskaviklämmaseptengutår 
klämmaentrudeluttomdegår 
tjosanmohammedsnartädevår 
julaftonäen_ _ _ _ 
klunkklunkklunkklunkklunkklunk 
blandaågeblandaåge 
abrakadabraklunk 
julaftonäen_ _ _ _ 
 
Skrevs cirka 1940 av Tore ”Pekka” Norén, Bergsspexare och 
professor som undervisade V-byggare i svetsteknik. 

 
45 § Uti min mage 
Mel: Uti vår hage 

Uti min mage en längtan mig tär, 
kom hjärtats kär. 
Vill du mig något så har jag det där 
kom Skåne och Aqua Vitæ, 
kom OP och allt vad sprit ä’, 
kom ljuva Genever, kom Överste. 

 

 
 
  



 

 

46 § Långt ner i Småland 

Långt ner i Småland där rider själva Djävulen 
med laddade pistoler och knallande gevär. 
Och alla små djävlar dom spela på fioler, 
och själva fader Satan han spelar handklaver. 
Vi hurra för Svealand. 
Vi hurra för Götaland. 
Vi hurra för potatisland, 
som ger oss brännevin. 
 

Ja nubben kan tagas på mångahanda sätt och vis. 
Den lindar sig kring hjärtat som knorren på en gris. 
Vi hurra… 
Gammal visa åtminstone från 1870-talet.  
Strindberg använde den i Hemsöborna 1887. 

 

47 § Anti-Snapsvisa 
Mel: Sjösala vals 

Huvudet vi lyfter med ett stön ur vår säng 
tvättmaskin i buken, kanoner i huvudet. 
Tungan som en plyschsoffa och yrseln i sväng. 
I ångesten vi svettas – kom sjung din refräng; 
Varför finns det aldrig nån nykter karneval? 
O, låt oss somna om så vi slipper våra kval – 
Men se, så många supar vi redan kastat upp i sängen: 
Renat och Skåne, Svart Vinbär och fager Bäsk! 
Lundakarnevalen 1986  
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48 § Siffervisan 
Mel: Ritsch, ratsch 

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7 
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73 
107, 103, 102 
107, 6, 19, 27 
17, 18, 16, 15 
13, 19, 14, 17 
19, 16, 15, 11 
8, 47 ! 

 
49 § Hyllningvisa till den man  
som uppfann den dryck som är  
vårt ständiga stöd i våra enkla liv. 
Mel: Saltkråkan 

Vi vill förtälja om en högst förunderlig man, 
som var den första som den lilla supen uppfann. 
Han tog fram potäter, sånt som andra äter, 
den rann silad ner uti en liten spann. 
 
Nu skall vi ta den snabbt och utan någon pardon. 
Den slinker ner så snabbt vår lilla innovation. 
Hej, vad det går undan, utan nån begrundan. 
Vi blir glada när fått vi vår injektion. 

 
A. Lundquist KVSIF ”Nikolaus II” 1987 



 

 

50 § Ingen har det så bra som jag 
Mel: Kväsarvalsen 

Ingen har det så bra som jag, 
nej, ingen har det så bra som jag. 
Förutom min bror, som så vitt jag vet 
ligger i sprit uppå riksmuséet! 
RAJ, RAJ, RAJ... 
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51 § Imbelupet 
Mel: Kors på Idas grav 

Imbelupet glaset står på bräcklig fot. 
Kalla pilsnerpavor luta sig där mot. 
Men där nere, miserere 
i min mages dunkla djup, 
sitter djävulen och väntar på en sup! 
 

i min mages dunkla valv, 
sitter djävulen och väntar på en halv! 
i min mage härs och tvärs, 
sitter djävulen och väntar på en ters! 
i min mage tom och svart, 
sitter djävulen och väntar på en qvart! 
i min mages labyrint, 
sitter djävulen och väntar på en qvint! 
i min mages slingerväxt, 
sitter djävulen och väntar på en sext! 
sitter allas våran far, 
det är Fan, och han vill ha det som är kvar! 
 

Gösta ”Koffert” Nordlind, Lund, omkring 1930 

 

52 § Dansk supvisa 
Icke Nu… 
Icke Nu… 
Icke Nu… 
MEN NU!!!  



 

 

53 § Tänk om jag hade lilla nubben 
Mel: Hej Tomtegubbar 

//: Tänk om jag hade lilla nubben 
på ett snöre i halsen :// 
Jag kunde dra 
den upp och ner, 
så att den kändes 
som många fler. 
Tänk om jag hade lilla nubben 
på ett snöre i halsen. 
 

54 § Hörapparaten 
Mel: Jenka 

Öl, vin, sprit och gammal finkel 
Har fått oss att se i vinkel 
Därför går nu all vår mat 
Ej i munnen utan i vår hörapparat. 
 

55 § Jag tänker sälja min dromedar 
Melodi: När månen vandrar på fästet blå 

Jag tänker sälja min dromedar 
jag tänker flytta till Norden, 
Vem vill va' bosatt uti ett land 
där man får ligga till borden, 
Nu konverterar jag här på snabben 
jag vill ha akvavit till kebaben, 
Var ingen mes... Fyll upp din fes 
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56 § Till Vetenskapen 
Melodi: Skånska slott och herresäten  

När Einstein studerade massan och ljuset  
ljusnade plötsligt problemet med ruset:  
Ett glas med en hel massa Renat uti  
förvandlas i kroppen till ren energi.  
 
När Darwin studerade liv i naturen 
Så fann han att först dör de svagaste djuren 
De sämsta bland hjärnceller dör också först 
Så öka din IQ och minska din törst 
 
Segrare i SM i nyskrivna snapsvisor 2006 resp. 2001 

 

57 § The Darwin Song 
Melodi: Skånska slott och herresäten 

When Darwin had studied origin of spieces 
He found that the weakest of brain cells die easy 
The weakest of brain cells will also die first 
So increase your IQ and decrease your thirst! 
 

58 § Alla Tallarna 

Alla tallarna, alla tallarna, alla stora alla små 
Alla tallarna, alla tallarna, ska vi koka 'rännvin på 
Alla tallarna, alla tallarna, ifrån roten till dess topp 
Alla tallarna, alla tallarna, ska vi ta och 'ricka opp  



 

 

59 § Tänk om jag inte var så tråkig 
Melodi: Hej tomtegubbar 

Tänk om jag inte var så tråkig 
tänk om jag vore rolig. 
Tänk om jag inte var så blyger 
tänk om sommaren var solig. 
Om blott jag vore mer spontan 
och dansa samba mest hela dan’. 
Inbunden, blyg och sammanbiten: 
Tack potatis för spriten! 
Segrare i SM i nyskrivna snapsvisor 1995 
 

60 § Helangorakatt 
Melodi: Vi går över daggstänkta berg 

Det var en gång en helangorakatt, fallera. 
Som träffade en vanlig bonnakatt, fallera. 
Och följden blev en jamare, 
fast den blev mycket tamare, 
det var ju blott halvan-går-(snapsen tages)-akatt, fallera. 
 

61 § Den som spar han har 
Melodi: Nu är glada julen slut, slut, slut 

Om man bara tar en smutt, smutt, smutt 
Utav denna lilla hutt, hutt, hutt 
Har man ganska mycket kvar 
Men se den som spar han har 
Inte särskilt  
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62 § Hembrännartrall 
Melodi: Mera Mål (av Markoolio)  

Vi vill ha kol, kol, kol,  
aktivt kol,  
för Bål, det kommer det att bli!  
Vi säger skål, skål, skål,  
aktiv skål,  
se upp; nu destillerar vi!  

 
63 § Denna Thaft 
Mel: Helan går 

Denna thaft äv den bästa thaft thythtemet haft, 
denna thaft äv den bästa thaft dom haft. 
Och den thom inte hav nå´n kvaft, 
han dvicka thkall av denna thaft. 
Denna thaft……….. 
Till landth, till thjöthth till havth! 

64 § Vad i allsin dar 
Vad i allsin dar 
har du brännvin kvar 
Är du sparsam eller snål? 
SKÅL! 
 
Sparsamma sjunger ”snål!”  
Medels denna visa hyfsas snapsen, och finner sin slutgiltiga vila i 

magen lugna hamn.
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65 § En liter blå 
Mel: Längtan till landet 

Litern blå den svalkar våra strupar, 
skänker hälsa, kraft och mod i barm. 
Passar bra till sillar och till supar. 
Pripps Export har en utpräglad charm. 
80 procent statligt, tjugo privata, 
blir till gyllen dryck man vännerna ger. 
Denna vara kan ingen människa hata. 
Giv mig ännu en liter Blå, jag ber.  (utläses: ja’ beer!) 
 
Text: A. Lilja 
Visan börjar på tonen fyra… 

 
66 § En pilsnerdrickare 
Mel: En sockerbagare 

En pilsnerdrickare här bor i staden, 
han dricker pilsner mest hela dagen, 
han dricker gröna, han dricker blå, 
han dricker några med renat på. 
Och i hans fönster hänga tomma glasen, 
och alla burkarna ifrån kalasen, 
och är han nykter så kan han gå 
ner till butiken och fylla på. 

  



 

 

67 § Jag var full en gång 
Mel: Flottarkärlek 

Jag var full en gång för länge sen 
på knäna kröp jag hem 
varje dike var för mig ett vilohem. 
I varje hörn och varje vrå 
hade jag en liten vän 
ifrån renat upp till nittiosex procent. 
Jag var full en gång för länge sen 
på knäna kröp jag hem 
och i sällskap hade jag en elefant. 
Elefanten spruta vatten 
och jag trodde det var öl 
sedan dess har alla kallat mig för knöl 
- MERA ÖL. 
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68 § Strejk på Pripps! 
Mel: I natt jag drömde 

I natt jag drömde något som 
jag aldrig drömt förut 
Jag drömde det var strejk på Pripps 
och alla ölen var slut. 
Jag drömde om en jättesal 
där ölen stod på rad. 
Jag drack så där en femton öl 
och reste mig och sa 
Man kan ha roligt utan sprit, 
men det är dumt att chansa! 
 

69 § Var nöjd med ölen 
Mel: Var nöjd med allt som livet ger 

Var nöjd med allt som ölen ger 
Och även om du dubbelt ser 
Glöm bort bekymmer, sorger och besvär 
Var glad och nöjd, för vet du vad 
En folköl gör ju ingen glad 
Var nöjd med ölen som vi dricker här. 

  



 

 

70 § Min pilsner 
Mel: My Bonnie 

Min pilsner skall svalka min tunga. 
Min pilsner skall duscha min gom. 
Min pilsner skall få mig att sjunga, 
Om jag ser att flaskan är tom: 
PILSNER! PILSNER! 
Hämta en pilsner till mig, till mig. 
PILSNER! PILSNER! 
Hämta en pilsner till mig! 
 

71 § Ju mera öl vi dricker 
Mel. Ju mer v är tillsammans 

Ju mera öl vi dricker, 
vi dricker, vi dricker, 
Ju mera öl vi dricker, ju rundare vi bli. 
För rundare är sundare 
och sundare är rundare.  
Ju mera öl vi dricker, 
ju rundare vi bli.  
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72 § Dricka öl 
Mel: Go West 

Tillsammans har vi en passion 
Tillsammans har vi en religion 
Tillsammans tar vi nu avspark 
Tillsammans har vi en törst så stark 
 

Tillsammans på vår gasque idag 
Tillsammans du, du, du och jag 
Tillsammans vill inte törsta mer 
Tillsammans vänder flaskan upp-och-ner 
 

Dricka öl för dess klara färg 
Dricka öl stärker ben och märg 
Dricka öl gjord på korn och malt 
Dricka öl värderas högst av allt 
 

Dricka öl blott för smakens skull 
Dricka öl måhända blir du full 
Dricka öl kanske svirar runt 
Dricka öl säger något dumt 
 

Dricka öl skråla utan takt 
Dricka öl tjafsa med en vakt 
Dricka öl smugglad genom tull 
Dricka öl plockas av piketpatrull 
DRICKA ÖL!   
Text: EbbeåRodny, S-08 



 

 

73 § Öluppdrickarvisa-visan 
Mel: Huvud Axlar Knä och Tå 

//: Ölens färg är ljus och klar 
Ljus och klar 
Snart jag den uppdruckit har 
Inget kvar 
Ölets märke spelar ingen roll 
Magen håller ändå ingen koll 
Jahwoll :// 
 
Text: M. Berg 
Visan sjunges först tyst och lugnt, men reprisen sjunges så starkt 
som möjligt. Allt medan den knutna näven kysser bordet 
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74 § Feta Fransyskor 
Mel: Marsch militaire av Franz Schubert (Tomtarnas vaktparad) 

Feta fransyskor som svettas om fötterna 
de trampar druvor som sedan skall jäsas till vin. 
Transpirationen viktig é 
ty den ge fin bouquet. 
Vårtor och svampar följer med, 
men vad gör väl det? 
För… 
Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin 
även om följderna bli att vi må lida pin. 
Flaskan och glaset gått i sin, 
hit med vin, mera vin. 
Tror ni att vi är fyllesvin? 
Ja! (Fast större) 

  



 

 

75 § Wiensång 
Mel: Ode to joy 

Några går den smala vägen 
fast i livets tunga vals. 
Andra går på motorvägen, 
hinner knappast tänka alls. 
Gör som de flesta, lev för sekunden. 
Gör som din nästa, höj ditt glas. 
Vinet är ett glädjeämne 
så’na bör tillvaratas. 
Vin är den bästa av filosofer, 
löser det mesta i ditt liv. 
Vinet är ett lösningsmedel 
bäst i test av tidsfördriv. 
KVSIF, Napoleon Bonaparte, 1991 

 

76 § Kork(at) 
Mel: Ref. Öppna din dörr. 

Öppna din kork 
och säg att du vill va i mig. 
Säg att du vill tömmas ur, 
ge mig kärlek och ork. 
Ja, jag ska öppna min kork 
och ge dig allt vad du begär, 
hjälpa dig ur din misär. 
Du ska bli den som först 
släcker din törst.  

Vinvisor 
 



 

 

77 § Lyft ditt välförsedda glas 
Mel: Merrily on High 

Lyft ditt välförsedda glas, 
det är en härlig börda. 
Nu har grabbarna kalas 
i morgon är det lörda’ 
//: Ding dingedinge ding, dingedinge ding 
dingedinge ding, dong dong, 
vi segern snart skall skörda :// 
 

Sätt nu glaset till din mun, 
se Döden på dig väntar. 
Nu har tjejerna kalas 
hör liemannen flämtar. 
//: Ding dingedinge ding, dingedinge ding 
dingedinge ding, dong dong 
Begravningsklockor klämtar :// 
Hakon Leffler, Göteborgsmedicinarspexet ”Nero II” 1968 

 

78 § Sudda sudda 
Mel: Sudda sudda 

Sudda sudda sudda sudda bort din sura min 
med fyra jättestora bamseklunkar ädelt vin. 
Munnen den ska sjunga och va’ gla’! 
För att den ska bli som den ska va’! 
Vad häller du där bak där det dolda flinet? 
Vinet! 
Som suddar suddar bort din sura min.  



 

 

79 § Bordeaux, Bordeaux 
Mel: I sommarens soliga dagar 

Jag minns än idag hur min fader 
kom hem ifrån staden så glader 
och rada upp flasker i rader 
och sade nöjd som så: 
– Bordeaux, Bordeaux. 
Han drack ett glas 
kom i extas 
och sedan blev det stort kalas 
och vi små glin 
ja, vi drack vin 
som första klassens fyllesvin 
och vi dansade runt där på bordet 
och skrek så vi blev blå: 
– Bordeaux, Bordeaux. 

 

80 § Till vinet 
Mel: Flickan i Havanna 

Flickan vid din sida 
hon har ännu rödvin kvar, 
sitter nu och väntar, att en skål vi tar. 
Hej, du kära vännen min, 
drick du ur ditt röda vin. 
Glas blir tomt och du blir full, 
skål mitt hjärtegull. 
Vid behov, byt ”röda” mot ”vita” 

Vinvisor 
 



 

 

81 § Ta ett glas 
Melodi: oh Tannenbaum 

Oh, ta ett glas, oh ta ett glas 
Ty vinet för oss samman 
Och den som inget glas vill ta 
Han sjunger och e lika gla’ 
Men ta ett glas, ja ta ett glas! 
För livets fröjd och gamman 
 

82 § Vinet är ett märkligt ting 
Mel: Rullan går 

Vinet är ett märkligt ting, 
Märkligt ting märkligt ting. 
Bäst man känner ingenting 
Ingenting, ingenting 
Vips man blir rätt yr i hatten 
Dagen efter älskar vatten 
Men vad gör väl det i kväll, 
Glaset höj gutår och häll. 
 

 
  



 

 

83 § Vinet vill jag lova 

F:  Vinet vill jag lova 
A:  Är den bästa gåva 
F:  Är den bästa gåva 
A:  Människan kan få 
F:  Falleri 
A:  Fallera 
Fadderallan lallan lej hej! 
 
Grevar och grevinnor, 
oxar och kor. 
Herdar och herdinnor, 
Fan och hans gamla mamma. 
Ramla så det skramlar hurra och säg: 
Har du nåt i glaset kvar så dricker du med mej. 
 

84 § I Frankrike dricks det viner 
Mel: Eurovisions-signaturen 

I Frankrike dricks det viner, 
när tyskarna dricker öl, 
underbart de mår. 
Men svensken som dricker, svin är. 
Oss svin emellan: 
Ta en tår! 
  

Vinvisor 
 



 

 

Punschvisor  



 

 

85 § Punschen kommer 
Mel: Änkevalsen ur Glada Änkan 

Kall: 

Punschen kommer, punschen kommer 
ljuv och sval. 
Glasen imma, röster stimma 
i vår sal. 
Skål för glada minnen, skål för varje vår. 
Inga sorger finnas mer när punsch vi får. 
 

Varm: 

Punschen kommer, punschen kommer 
god och varm. 
Vettet svinner, droppen rinner  
ner i tarm. 
Skål för alla minnen, dem vi snart ej ha. 
Då ett glas med simmig punsch vi hunnit ta. 
Av teknologen Bertil Lyedener till sångartäflan 1942 
 

86 § FESTU:s punschvisa 
Mel: Tomtarnas julnatt 

Punschen, punschen rinner genom strupen, 
ner i djupen. 
Blandas, konfronteras där med supen, 
där med supen. 
Gula droppar stärker våra kroppar. 
Punsch, punsch, punsch. 
FESTU är namnet på Chalmers Studentkårs Festkommitté 



 

 

87 § Gul lyser solen 
Mel: Lili Marlene 

Gul lyser solen, 
gul är flaggans kors. 
Gul vajar säden, 
och gul är ängens pors. 
Gul är kinesen, gul japan, 
och pyttens ägg är gul som fan. 
Vår punsch är gul – så ta’n! 
Vår punsch är gul – så ta’n! 

 
88 § Imperial Punsch 
Mel: Imperial march 

Punsch... (rep ad lib in absurdum) 

 

89 § Studiemedelsrondo 
Mel: Vi lossa sand 

//: Vi dricker punsch, till lunch, 
när vi har fått avin. 
Vi lunchar hela dagen 
tills kassan gått i sin :// 
 
Visan sjungs fyra gånger i ständigt ökande tempo 

  

Punschvisor 



 

 

90 § Johansson é ful 
Mel: Kostervals 

Johansson är ful, 
han får gömma sig i ett skjul! 
Ful är Perssons mor, 
Persson själv har förträngt var hon bor! 
Fulet gör mig trött, 
ge mig snabbt någonting som är sött! 
Ge mig punsch, ett glas med punsch, 
Nej en Flaska med punsch! 
 
Lundakarnevalen, 1994 
Visan sjunges på bredast möjliga skånska 

 

  



 

 

91 § Lunchvisa 
Mel: En förvrängd version av Lumberjack song 

F:  Du punsch du ljuvlig, du underbar, 
 så härligt söt, så vackert klar. 
A:   Du punsch... 
 
F:  Jag häller dig i kaffekopp, 
 i minimala glas 
 och dricker dig med glädje 
 tills sinnet går i kras. 
A:   Han häller... 
 
F:  Jag blandar dig med whisky 
 i stora glas med vin 
 och blir sen full som bara den, 
 ett riktigt fyllesvin. 
A:  Han blandar dig i whisky  
 i stora glas med vin? Va! 
 Du punsch... 
 
P. Stone, KVSIF ”Oscar II” 1983  

 
  

Punschvisor 
 



 

 

92 § Akut punsch-tur 
Mel: Imbelupet  

Framför mig en tallrik soppa ärtor står 
och en längtan till den varma punschen går. 
Ty en ärta till mitt hjärta 
tar jag blott om punsch jag får. 
Vilken tur få kur akutpunschtur, GUTÅR! 

Text: DON π 
 
93 § Punschens lov 
Mel: Rövarvisan ur “Kamomilla stad” 

//: Ja, Punschen är och Punschen var 
och Punschen skall förbliva. 
En lidelse vi alla har 
som inget kan fördriva. 
Ja, Punschen tinar opp så väl 
och svalkar både kropp och själ. 
Den botar begären 
och lindrar besvären. 
Ja, Punschen den gör både gott och väl :// 
 
Kårspexet ”Sven Hedin” 1987 

 
  



 

 

94 § Punschkanon 
Mel: Gökvisa 

Han: 

Punsch punsch, punsch punsch 
punsch punsch, ännu mera 
(rep ad lib in absurdum) 

 
Hon: 

När snapsen vandrat hädan 
och maten lagts därpå 
och kaffet står på bordet 
vad väntar vi då på? 
//: Jo, punsch och punsch 
och ännu mera punsch :// 
 
Ja, den föll oss i smaken 
nu ropar vi gutår 
och koppen står där naken 
och 
väntar på 
påtår. 
 
Jo, 
punsch... 

 
  

Punschvisor 
 



 

 

95 § Djungelpunsch 
Mel: Var nöjd med allt som livet ger 

Jag gillar alla tiders punsch, 
Punsch till frukost, punsch till lunch, 
Punsch till förrätt, varmrätt och dessert. 
Jag gilla punsch, för vet du vad? 
Rent kaffe gör ju ingen glad, 
Nej, punsch för fulla muggar vil jag ha! 
 
Med Cognac du lockar, 
Den bästa Renault. 
Förlåt om jag chockar 
Och tar punsch ändå. 
Och bjuder du nå’n förnäm likör, 
Du får ursäkta, det kanske stör, 
Men jag tar hellre en Grönstedts blå, 
En Cederlunds eller Flaggpunsch å: 
Kanske har du ren Platin? 
Jag gillar punsch, så ge mig punsch 
Och jag är din! 
Förevigt din! 

 
  



 

 

96 § Visa vid lördagskväll 
Mel: Visa vid midsommartid 

Du häller ur flaskan en gyllene tår 
av punsch ifrån Cederlund. 
Du lyfter sen bägar’n och väl du förstår 
att föra den till din mun. 
I kväll skall du dricka ditt livselixir 
och känna den ljuva punschen 
liksom ett vår-björkeskir. 
I natt skall du bäras av Osquar på bår 
och kallas för fyllehund. 
 

97 § Jag gillar 

När Nappe var liten och i sin vagga låg 
till punschen och till flaskan gick hela Nappes håg. 
Och vi som Nappe kände vi vet ju detta att 
sången som han sjöng det var just denna: 
 
Jag gillar, jag gillar punschen. 
Jag gillar den som punschen skapat har. 
Jag gillar, jag gillar punschen. 
Jag gillar punschen och dess far! 
Jag älskar... 
Jag fulkomligt avgudar... 

Punschvisor 
 



 

 

98 § Punsch, punsch 
Melodi: Ritsch-ratsch filibom bom bom 

Punsch, punsch, filibom-bom-bom, 
filibom-bom-bom, filibom-bom-bom. 
Punsch, punsch, filibom-bom-bom, 
filibom-bom-bom, filibom. 
 
Vi har ju både Cederlunds 
och Carlshamns flagg 
och Grönstedts blå och lilla Caloric. 
Det blir för trist med sodavatten, 
sodavatten, sodavatten. 
Det blir för trist med sodavatten, 
nej, ge mig lite punsch! 
 

99 § Sista punschen 
Mel: Auld Lang Syne 

När punschen småningom är slut 
och vår flaska blivit tom, 
då vänder vi den upp och ner 
tills dess inget rinner ut. 
//: Så slickar vi, så slickar vi, 
båd utanpå och i. 
Och finns där ändå något kvar 
får det va´ till sämre dar :// 
  



 

 

 
Tackvisor 

  



 

 

100 § En liten blå 

Hur gärna ville jag ej vara, 
en liten blå förgätmigej, 
en liten blå förgätmigej. 
Då skulle jag för dig förklara 
hur innerligt jag älskar dig! 
 
Den totala tacksamheten utryckes genom att  
sätta höger knä i golvet, när visan sjunges. 

 
Text och melodi efter romans av Otto Lindblad, 1860 
…”Nog vet jag vad jag ville vara” 

 

101 § Det var i vår ungdoms fagraste vår 
Det där det gjorde han/hon fan så bra 
En skål uti botten för honom/henne nu, vi tar  
Hugg i och drag, Hej 
Hugg i och drag 
En skål uti botten för honom/henne nu, vi tar 
 
Och alla så dricka vi nu ……… till. 
Och ……… han säger inte nej därtill. 
För det var i vår ungdoms fagraste vår, 
vi drack varandra till och vi sade: Gutår! 
 
 

  



 

 

102 § Min gode vän Joel 
Min gode vän Joel, 
han är en glad kamrat, 
han har äpplen fram och en kulvert bak. 
Min gode vän Joel, 
han ser så lustig ut 
man kan kalla honom Knut om man vill, 
om man vill! 

 
103 § Detta skall vara 
//: Ja detta skall vara V-Osquars skål, hurra :// 
och skam för den som icke, 
V-Osquars skål vill dricka. 
Hurra,hurra, 
det gjorde han bra. 
Hurra! 

 
104 § Oh, Why Was He Born? 
Why was he born so beautiful? 
Why was he born at all? 
He’s no fucking use to anyone! 
He’s no fucking use at all! 
No balls, no balls, because he has no balls! 
Happy Birthday oh! Happy birthday oh! 
People die every day, 
Happy birthday oh! 
 

Tackvisor 



 

 

105 § Bohuslänningar 

//: Jajaja, tack ska ni ha 

Den saken den var bra 

Om jag till och med svor  
det var lögn min bror  
så tro vartenda ord :// 
För i vår ungdom  
Bohuslänningar, bohuslänningar 
Ni fick bara kaffe  
Vi fick brännvin, vi fick brännvin 
Upp på Svea grade 
Tack ska ni ha, det var bra 
Stövlarna i galoscherna  
Tack ska ni ha, det var bra 
Håll nu bara käft’n 
Denna tacksägelsevisa är en fusion av två visor: 
Del 1: Ja ja tack skall Du ha, är en refräng ur skådespelet Jorden 
runt på 80 dar (c:a 1890) 
Del 2 Bohuslänningar, är en militär marschvisa från ett 
Bohusländskt regemente som var på manöver i Stockholm (1846) 

 

106 § For he's/she’s a jolly good fellow 
For he's a jolly good fellow,  
for he's a jolly good fellow 
For he's a jolly good fellow (pause), 
 and so say all of us 
And so say all of us, and so say all of us  



 

 

 
Sektionsvisor 

  



 

 

107 § S-ingenjören 
Mel: Fd Sovjetunionens fd Nationalsång 

S-ingenjören – skapelsens krona. 
Gudarnas gunstling, så Stark, Stor och Sann. 
Från falsk blygsamhet vi ska er förskona, 
vi vet vad vi vill och vi vet vad vi kan. 
 
Vi bygger bro – mellan fjärran stränder. 
Vi ritar kartor – över alla länder. 
Vi ser husens värden – i staden och byn. 
Vi skapar kraft – tämjer syndafloden. 
Äger makt –att dela in all jorden, 
från klingfasta berget mot blånande skyn. 
 
Skåla kamrater – skål för varandra. 
Skål ingenjörer av sten och av stål. 
Vi breddar vartefter den vägen vi vandra. 
Vårt mål är en skål – så skål för vårt mål. 
 
Vi bygger bro... 

 
  



 

 

108 § V-ingenjören  
Mel: Fd Sovjetunionens fd Nationalsång 

V-ingenjören – skapelsens krona. 
Gudarnas gunstling, så stark, klok och sann. 
Från falsk blygsamhet vi ska er förskona, 
vi vet vad vi vill och vi vet vad vi kan. 
Vi bygger bro – mellan fjärran stränder. 
Vi drar en väg – mellan alla länder. 
En väg mellan folken – en strålande syn. 
Vi skapar kraft – tämjer syndafloden. 
Vår jord bebyggt – så man kan bebo den, 
från klingfasta berget mot blånande skyn. 
Skåla kamrater – skål för varandra. 
Skål ingenjörer av sten och av stål. 
Vi breddar vartefter den vägen vi vandra. 
Vårt mål är en skål – så skål för vårt mål. 
Vi bygger bro... 

109 § Lantmäteri 
Mel. John Brown’s body 

Lantmäteri är KTH’s elitsektion. 
Till Lantmäteri hit kommer varje klok person. 
På Lantmäteri vill alla sjunga och ta ton; 
Därför älskar vi Lantmäteri. 
Vi vill inte gå på Data. 
Maskin, Fysik, Kemi vi rata. 
B, T, V och E vi hata. 
Därför älskar vi Lantmäteri. 

Sektionsvisor 



 

 

110 § Betongsång 
Mel: My Way 

Betong, ett vackert ord, en vacker form, en vacker känsla. 
Betong, ett sätt att va’, ett mål i sig, ett sätt att leva. 
Med kraft, och fantasi, vi bygger upp, en värld tillsammans. 
En värld, utav betong, hör min betongsång. 
En gång, utav betong, en ganska lång, en lång betonggång. 
en gång, för dig och mig, en värld för oss, ett sätt att färdas 
Balkong, utav betong, i månens sken 
en plats att hoppa………s 
på, en Romeo, med en betongfjong. 
Här är ett trångt rum av betong, 
ett litet prång, fyllt utav sång. 
Här är ett fång utav betong, 
en stenhård kyss till dig jag ger. 
Och mycket mer i min kalsong. 
Hör min betongsång. 

 
 

  



 

 

111 § Murartrall 
Mel: Hooked on a feeling 

(Mura, spackla, mura spackla, mura, mura, mura Spackla) 
Jag ska stoppa filen 
och min schaktmaskin 
klämma ner en pålkran 
i mitt verktygsskrin. 
När min choklad jag har druckit ur 
då går jag glad till min jättemur. 
 
Stål som armering – kom, sjung en sång! 
betongcementering – stål och betong! 
ska stå i tusen år. 
Det ska gå som tråget 
om vi rappar på 
en dubbel sats med singel 
eller kanske två. 
En kolossal grund av bakelit 
görs i Ural och den baxas hit. 
 
Arbetskraft behöver 
jag i tusental – som är lojal. 
Var på vår jord finns det murmanskap? 
Jo, längst i nord gör man Murmansk-kap! 

 
Linköpingspexet ”Den Gula Faran” Spexiaden 1988  

Sektionsvisor 
 



 

 

112 § Lantmätarens testamente  
Mel: She’ll be coming round the mountain 

//: Du ska få min gamla Fennel när jag dör :// 
Ty i Paradisets lunder 
Mäter man uppå sekunder 
Du ska få min gamla Fennel när jag dör 
 
//: Du ska få min vinkelprisma när jag dör :// 
Ty därnere i det heta  
äro alla vinklar räta 
Du ska få min vinkelprisma när jag dör 
 
//: Du ska få mitt lod med snöre när jag dör :// 
Ty i Paradisets hagar 
Gälla inte Newton’s lagar 
Du ska få mitt lod med snöre när jag dör 
 
//: Du ska få mitt gamla mätband när jag dör :// 
ty där uppe uti etern 
får det slå på kilometern 
Du ska få mitt gamla mätband när jag dör 
 
//: Du ska få min gamla lagbok när jag dör :// 
ty i kalla, blöta kalken 
gäller inte Jordabalken 
Du ska få min gamla lagbok när jag dör 
 



 

 

113 § Überallen 
Melodi: Ode to joy 

På med, på med overallen 
Overallen ack så skön 
Täck dig nu från tår till skallen 
Hjältars färg, vår buteljgrön 
 
Svalkar om sommarn, värmer om vintern 
En förlängning av min kropp 
Minnessak och snuttefilt 
I värsta fall en brännvinsmopp 
 
Text: Anton Ahlsten, S-09 

 

114 § Stenar och Mineraler 
Melodi: Ritsch, ratsch, filibom… 

Tuff, gnejs, ryolit, kalcit, ryolit, kalcit, ryolit, kalcit 
Tuff, gnejs, ryolit, kalcit, ryolit, kalcit, magnetit. 
Grön malakit, gul svavelkis, ankaramit 
Grön malakit, fransk tefra, diabas 
Marmor, sandsten, lava, glimmer, gabbro, lersten 
alunskiffer 
Marmor, sandsten, lava, glimmer, hyaloklastit! 
 
Text: Christoffer Carstens  

  

Sektionsvisor 
 



 

 

115 § Ta fram det bästa humör 

Ta fram det bästa humör du har 
var morgon när solen går upp. 
Försök att hålla det ständigt kvar 
Fast jorden går runt i sitt lopp 
För om du bara tänker så: 
det här var roligt det måste gå 
Då finns ingen väg som är svår för dig 
Gå fram med ett jublande hej! 
 
Ett gott humör skall man alltid ha 
om vägen också är lång 
Och sura miner är aldrig bra 
Nej, skratta och sjung med en gång 
För om du bara tänker så: 
det här var roligt det måste gå 
Då finns ingen väg som är svår för dig 
Gå fram med ett jublande hej! 
 
Upprepas tills textens budskap har gått fram 
 
 

  



 

 

116 § KVSIF 
Mel: Bort allt vad oror gör 

KVSIF är spexare som en timma, bländande rimma,  
har fått er förnimma, vad spexet är 
Vårt spex av tradition består 
Med vitterhet som ingen slår 
Spex, gränslöst roliga från vår otroliga S-spexarkår 
Vårt spex av tradition består 
Välkomna även nästa år 
Spex, gränslöst roliga från vår otroliga S-spexarkår 
  
KVSIF lär gammal historieläxa, er kunskap växa 
av att se oss spexa, bildning ni lär 
Vill tacka alla och envar, främst annonsörerna vi har 
KVSIF, ja KVSIF hemåt sig drar 
Vill tacka alla och envar, tror återseendet blir snar 
KVSIF, ja KVSIF Blås nu fanfar! 
 
 

  

Sektionsvisor 
 



 

 

117 § Våga vägra vegetariskt 
Mel: Lay all your love on me 

När jag var liten så sa min mor: 
“Du måste knapra grönsaker för att bli stor” 
Det låg en gurka på tallriken, 
den hade blivit styckmördad av kökskniven. 
Slets ifrån sin rot… 
Kunde inte kämpa mot… 
Togs ifrån sitt land 
av en obarmhärtig hand 
-jävla idiot! 
Våga vägra vegetariskt, låt gräset växa vilt! 
Jag spränger växthus och släpper fri 
varenda planta som har varit slav däri 
Alla kor borde slås ihjäl, 
för varje litet grässtrå har en egen själ 
Ställer mig framför… 
Bo Rappnes sekatör… 
Få slut på slakteri’t 
det är ju mitt gebit 
-alla nu i kör! 
Våga vägra vegetariskt, låt gräset växa vilt! 
Bara äta animaliskt, visa allt grönt respekt!  
 
l’Sqling, Bästa text, Sångartäflan 1999 
Text: Jonas N, David, Ulf, Tobias, Fredrik B, Emilie, Fredrik H & 
Tomas  



 

 

118 § Tacka f-n för dé! 
Mel: Take a chance on me 

(Tacka fan tacka fan tacka tacka fan fan…) 
//: Ska jag ha en karl, ska han vara rar 
Han ska va’ atlet - tacka fan för det! 
Måste vara trogen, å han ska gilla barn 
Inte gå på krogen, å inte säga “fan” 
Han ska fixa mat till vår undulat - såklart 
Rensa min bidé, - tacka fan för dé! 
Han ska laga Forden, å han ska byta däck 
Han ska kratta gården, å ha en liten häck 
Tacka fan för dé… 
Tacka fan för dé… 
Å han ska hämta barn på dagis, 
Tjäna massa bagis, ej va’ någon svagis 
Städa ur garaget, 
städa ska det aset, täppa till läckaget… 
- för det rinner så! 
Han ska rensa vattenlås! Han ska ha ett duktigt flås! 
- Min älskling! (A-a-a) 
Han ska gå till tvättstugan! Han ska tömma dammsugar’n! 
Men var lördag kväll…(Dibi-dibi-dibi-dibi-dejdå) 
komma till min fäll…(Dibi-dibi-dibi-dibi-dejdå) :// 
Jag ska ha en karl! 
- Tacka fan för det! 
l’Sqling, Sångartäflan 1991 
Text: Peo Krook, Mats Tängdén 

Sektionsvisor 
 



 

 

119 § Sakta det går med banan 
Mel: sakta gå hem genom stan 

Å, det är skönt 
att med frukter och grönt 
uppnå ett djupare plan. 
Jag vet ett sätt 
då man inte blir mätt, 
men ändå rätt nöjd med banan. 
 

Det finns dom som säger 
att endast vi tjejer 
kan uppskatta morotens form. 
Men grönsaker kan  
vara svåra ibland, 
ta pumpan - den är ju enorm! 
 

Jag har gjort försök 
med kålrot och lök, 
men det kliar och svider som fan. 
En ärta, javisst,  
men det blir rätt trist, 
nej, ingenting slår min banan! 
 

En köttkorv är nog  
både nyttig och god, 
men såsen gör magen så rund... 
Nej, grönt ska det va´, 
tänk, så skönt att få ha 
med gurka en ljuv herdestund! 



 

 

Jag har testat kiwi, 
men den var för rivig, 
nej, ta av bananen dess skal! 
För då har jag känt 
att dess friktionsko´ffcient 
har blivit för mig optima-al! 
 
Banan, vilken grej! 
Bra för mig som är tjej!    
Jag är ju ve-ge-tarian! 
Med skal eller ej, 
jag vill ha den i mig. 
Sakta det går med banan... 
Sakta det går med banan... 
 
l’Sqling, Sångartäflan 1987 
Text: Torbjörn H, Mats T, Peo K, Lennart H. 
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120 § Scansvisa 
Mel: Smedsvisan 

Jag jobbar som slaktchef i charken på Scan 
Här stoppar jag korvar av grisens organ 
Här gör jag paté av spenar och hud 
Till köttkvarnens ljuvliga ljud! 
Hej charkuteri och en fralla pastej 
Hej hovmästarbiff och en kall öl till mig 
Här gör jag paté av spenar och hud 
Till köttkvarnens ljuvliga ljud! 
 

En kväll efter jobbet så träffade jag 
En fettsnål fransyska av möraste slag 
Jag bjöd på min korv men hon ville ej ha’n 
Hon var en fanatisk vegan! 
Hej rotselleri och en sallad tack nej 
Nej stopp broccoli nej det pallar jag ej 
Jag bjöd på min korv men hon ville ej ha’n 
Hon var en fanatisk vegan! 
 

Hon tvingade i mig rötter och bär 
Man gör vad som helst när man tror man är kär 
Jag smygrökte skinka hon blev lite stött 
Hon påstod att jag lukta kött! 
Hej rotselleri och en sallad tack nej 
Nej stopp broccoli nej det pallar jag ej 
Jag smygrökte skinka hon blev lite stött 
Hon påstod att jag lukta kött! 



 

 

Jag kunde ej tåla det gräset hon åt 
När jag flådde hunden så brast hon i gråt 
Begäret var starkt men kärleken vek 
Nu står hon på bordet som stek! 
Hej charkuteri och en fralla pastej 
Hej hovmästarbiff och en kall öl till mig 
Begäret var starkt men kärleken vek 
Nu står hon på bordet som stek! 
 
l’Sqling, Sångartäflan 1999 
Text: David, Germund, Tobias, Fredrik B, Tomas 
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121 § Fritt fall på börsen 
Mel: Gimme! GImme! Gimme! (A man after midnight) 

Det går upp det går ner 
Det går upp det går jättemycket ner  
Det går upp det går ner 
 
Ung, snygg, stenrik 
Har fast jobb på börsen och jag tjänar ganska bra 
Kör min Porsche genom gräddfilen var dag 
Äter flott 
Sprutar skumpa på Spybar, har frisyr som en kotlett 
Träffar kändisar och livet leker lätt 
 
Om börsen vänder ner… 
Vad händer då med er?… 
 
Sälja allt, Sälja nu, Sälj - De e fritt fall på börsen 
Om du har en fallskärm bör du avgå på stört 
Sälja allt, Sälja nu, Sälj - De e fritt fall på börsen 
Från ett liv på toppen till personlig konkurs 
 
Nasdaq’s index  
Har fallit sen måndags har förlorat allt jag har 
Ringer far men han har inga pengar kvar 
Fäll en tår 
Det gör ont när bubblor brister och man åker på en nobb 
Stackars Handelssnobb, hur ska du nu få jobb? 



 

 

Stå sälja hela dan… 
Situation Stureplan… 
 
Sälja allt, Sälja nu, Sälj … 
l’Sqling, Bästa text, Sångartäflan 2009 
Text: Henrik Örn, Linnea Carlsson, Hanna Wåhlén, S-06 

 

122 § Skåne stolt 
Mel: Flamma stolt 

Skåne stolt på himlens bård är 
variant av perstorparplatt 
Över Skånes vackra rosengårdar 
ligger branddoft dag som natt 
Sveriges ollon, som Apollon 
Våran säd den växer stark 
Var välkommen! Var välkommen! 
Inte vandra här det är Väll-inge(n) park 
Skåne stolt i våta skyar 
Akvaviten är vår tröst 
Skåne stärker hela byar 
I vår halvårslånga höst 
Du som sjunker, ner i havet 
Satans istidsefterspel 
Att ni lackar, när vi snackar 
Är inte vårt fel, vårt Skåne vår landsdel 
l’Sqling, Bästa text, Sångartäflan 2010 
Text: Fredrik Johnsson, S-04 
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En rysse J - Bakgrund 

Finlandssvenska studenter sjöng visan till en sorgemarsch när de 
fick gå i begravningståg vid ryska militärbegravningar i 
Helsingfors på 1860-talet. 
 
Skulptören Ville Vallgren, elev vid Polyteknikum tog med visan till 
Paris på 1870-talet där Strindberg lärde sig den och gärna sjöng 
den framåt natten. 
På hans födelsedag 1886 sjungs Nu skall vi följa en skojare till sin 
grav och skojaren som bärs runt är en ryttmästare Boije från 
Finland som varit med och arresterat studenter som sjöng visan. 
I Berlin 1892 översätter Strindberg den till tyska: Jetzt woll’n wir 
legen einen Schnuft zu seinem Grab och nästa vers: Kopral oder 
General sterben muss man zum mal, och anpassar den till Chopins 
sorgemarsch. 
 
Till V vid KTH kom den först på 1920-talet och återigen 1939 när 
de från Helsingfors bortbombade V-teknologerna får läsa vid KTH. 
Visan har under 1930-talet sjungits av V på Röda torget och 
sedan 1993 kan man ungefär vart fjärde år höra sKVSIFg berätta 
och sjunga visan i radio i programmet Strindberg och makterna. 
Melodin i moll är såsom den sjöngs i Finland kring 1930.  
Fjärde versen är udda och kan också sjungas på Ach vodka (mel: 
Den fiffige köpmannen på väg till marknaden).  
J står för ett egennamn.  
En Istvoschik var en rysk droskkusk, de hade samma slags långa 
kappor som rysk militär. 
 
Bertil Carstam K65 

  



 

 

123 § En rysse J 

Och nu skall vi följa en rysse till hans grav. 
En rysse är en skojare i alla sina da’r. 
Dra åt helvete, dra åt helvete. 
Nu drager en rysse åt helvete. 
 
En rysse han kallas för skojare, durak! 
Och visst är det sant att det är ett satans pack. 
Dra åt helvete … 
 
Istvanovitj eller generalmajor; 
skillnaden är, ta mig fan, inte stor. 
Dra åt helvete … 
 
Sjunges på refrängen: 
 

Och ryssen är död, 
och kistan är röd. 
Men fan vet om ryssen är riktigt, riktigt död. 
Dra åt helvete… 
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124 § Hell and Gore 
Mel: Helan går 
Resmål: Anglosaxiska territorier 

Hell and Gore, Chung Hop father Allan Allan lay. 
Hell and Gore, Chung Hop father Allan lay. 
Oh handsome in the hell and tar, 
Hand hell are in the half and four. 
Hell and Gore... 
Chung Hop father Allan lay. 
 

125 § Theodor 
Mel: Akademisk bordsvers 
Resmål: Kongl. Maskinsektionen 

Jeg elskede sjøen ifra jeg var ung 
og svømmede om som en sei, faderiorei. 
En dag da jeg badet min velskapte kropp, 
kun bagenden ragede op, faderiorei. 
//: Folk ropte: “Der svømmer en alligator!” 
Så var det – – til Theodor :// 

Hemfördes från NTH:s Uke i Trondhjem av styrelsen på V kring 
1964 
 

126 § Vi skålar för våra vänner 
Mel: Och flickan går I dansen 
Resmål: Capsringen 

Vi skålar för våra vänner och de som vi känner, 
Och de som vi inte känner de skiter vi I! 
//: Hå-hå, ja-ja, de skiter vi i! ://  



 

 

127 § Ode till baltikum 
Mel: En kulen natt 
Resmål: Baltikum 

Vår höga skatt, skatt, skatt 
Gör att jag korsar 
En bro till främmande, främmande land 
Där spriten forsar 
Och där jag handlade, handlade sprit 
Som jag sedan smugglade, smugglade hit 
Så att en su-petti-petti-pett 
Jag kan få ta 
I detta nu! 

 
128 § Treo-Comp 
Mel: Längtan till landet 
Resmål: Dagen efter 

Morgonstund med smak av döda bävrar  
frukostmorgonen är över oss  
hur vi alla stretar, hur vi vägrar  
så går solen lik förbannat opp.  
Snart är dagen här med hemska plågor  
huvudvärk, yrsel, elände men  
det finns faktiskt ett glas som dej kan rädda  
Treo-comp vår frälsare och vän.  
 
Lundakarnevalen 1986  
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129 § Solen 
Mel: Camptown Races 
Resmål: Kongl. Datasektionen 

Solen den går upp och ner, 
Do-Da, Do-Da. 
Jag ska aldrig supa mer, 
Hej Do-Da Dej 
Hej Do-Da Dej, Hej Do-Da Dej, 
Jag ska aldrig supa mer, 
Hej Do-Da Dej. 
 

Men detta var ju inte sant, 
Do-Da, Do-Da. 
Imorgon gör jag likadant, 
Hej Do-Da Dej. 
Hej Do-Da Dej, Hej Do-Da Dej, 
Imorgon gör jag likadant, 
Hej Do-Da Dej. 
 

125 § Una cerveza por favor 
Mel: Huvud Axlar Knä och Tå 
Resmål: Spanien 

//:Una cerveza por favor, por favor 
Una cerveza por favor, por favor 
Un, dos, tres cervezas, por favor 
Un, dos, tres, cervezas, por favor 
POR FAVOR! :// 
Text : Oskar Sirland, S-08 



 

 

131 § Öl sex 
Mel: En liten enkel tulipan 
Resmål: Kongl. Fysiksektionen 

En liten enkel integral 
Uti ett Vektor III-tal 
Ni har besväret, 
Ni har besväret att derivera. 
Först tar man Stokes' sats däruppå, 
Så blir det så enkelt så 
Att integralen, 
Att integralen evaluera. 
Och rotationen den integreras 
Sen över ytan utav en boll, 
Och koordinaterna transformeras 
Så integranden blir bara nØll. 
En liten enkel integral 
Uti ett Vektor III-tal 
Kan va' så jävlig 
Att man ej hinner med något mera. 

 
132 § Järnvägsbommar  
Mel: original 
Resmål: Skövde 

2 
 

Visan förs vidare genom muntlig tradition 
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133§ Släng PQ i sjön 
Mel: Bei mer bist du schön 
Resmål: Nymble 

//: Släng PQ i sjön! 
Släng PQ i sjön! 
Jag känner att dom måste i ://    
Och när vi doppat dom 
så ska vi torka dom 
och när vi torkat dom  
så ska dom i igen! 
 

Släng PQ i sjön…… 
Sjunges med passande handrörelser  

 

134 § Göteborgare 
Mel: Längtan till landet 
Resmål: Göteborg 

Göteborgare kan inte räkna 
Bara blanda bruk och bära back 
Om dom överhuvudtaget jobbar 
Vad är bra med detta västkustpack? 
Nu så ska vi ner och upplysa pöbeln 
Lyfta deras sinnen till högre plan 
Likt en isbit i denna kulturens öken 
U-landshjälp med hälsning från storstan 
Låten tillkom vid en av KVSIF:s turnér  
till Väg och Vatten på Chalmers 



 

 

135 § Landskapsskål 
Mel: Original 
Resmål: Kongl. Flygsektionen 

Alla som är födda i ________ reser sig upp! 
Alla som är födda i ________ reser sig upp! 
För glasen till munnen och drick den ur för stunden, 
Drick ut, drick ut, drick ut 
För: De’ e´ gratis, de´ e´ gratis 
Tja lalalalalalala 
D´ e´ gratis, De´ e´ gratis 
Tja lalalalala! 
 

136 § Charkduett 
Resmål: kongl. Kemisektonen 

M: För mig är du jungfrulig, din skönhet är otrulig 
 jag dansar och blir strulig, varje gång du ser på mig. 
 Baddabambababa 
K: Du gör mig smått generad och väldigt exalterad 
 Jag vill bli kurtiserad, kan du hjälpa mig med det? 
 Baddabam… 
M: Jag spelar mina kort rätt, fransyska på mitt grillspett 
 den tanken gör mig kotlett, darling mon charkuteri. 
 Baddabam… 
K: Du måste va försiktig, jag kan bli överviktig 
 och du underhållspliktig, så kom inte här och kom.
 Baddabam… 
M: Äsch, det är lugna puckar, när jag står här och….. 
 och hör jag att det kluckar, ja då drar jag väl mig ur  
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137 § Handelsvisa 
Mel: O hur saligt att få vandra 
Resmål: Handelshögskolan 

Vi vill aldrig gå på Handels, 
aldrig tenta företagsekonomi 
Deras IQ den é Mandels 
och förståndet, det har ju gjort sorti. 
Dom har jätteusla snören, 
till sitt jätteusla draperi. 
Dom kan bara räkna ören, 
hela skolan é ett enda aperi! 
Handels är skit - Jag vill ej dit… 
 
Mammons pojkar är dom alla, 
pappas flickor är dom likaså. 
Går och tror att dom är balla, 
fastän dom inget alls ju förstå. 
Hela handels borde rivas, 
detta anser hela vårat lag. 
Då skulle Osquarulda trivas 
uppå denna Handels ljuva domedag! 
Åh, vilket drag - på denna dag… 
”Mammon” betyder som bekant rikedom på arameiska, och var 
länge personifierad som girighetens, rikedomens och orättvisans 
demon.  
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138 § Du gamla du fria 

Du gamla du fria, du fjällhöga nord 
Du tysta, du glädjerika sköna 
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord 
Din sol, din himmel, dina ängder gröna 
Din sol, din himmel, dina ängder gröna 
Du tronar på minnen från fornstora dar 
Då ärat ditt namn flög över jorden 
Jag vet att du är och du blir vad du var 
Ack, jag vill leva jag vill dö i Norden 
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden 
Text: Richard Dybeck, 1844 
Sveriges inofficiella nationalsång 
 

139 § Studentsången 

Sjung om studentens lyckliga dag, 
låtom oss fröjdas i ungdomens vår! 
Än klappar hjärtat med friska slag, 
och den ljusnande framtid är vår. 
Inga stormar än 
i våra sinnen bo, 
hoppet är vår vän, 
vi dess löften tro, 
när vi knyta förbund i den lund, 
där de härliga lagrarna gro, 
där de härliga lagrarna gro! 
Musik: prins Gustav, Text: Herman Sähterberg, 1852 



 

 

140 § Fredmans epistel nr 82  
eller oförmodade avsked, förkunnat vid Ulla Winblads frukost 
en sommarmorgon i det gröna. 

Hwila vid denna källa! 
Vår lilla frukost vi framställa: 
rött vin med pimpinella, 
och en nyss skjuten beckasin. 
 
Klang, vad buteljer, Ulla, 
i våra korgar, överstfulla, 
tömda i gräset rulla 
och känn vad ångan dunstar fin! 
 
Ditt middagsvin 
ska vi ur krusen hälla 
med glättig min. 
Vila vid denna källa, 
hör våra valthorns klang, cousine! 
 
 (con bocca chiusa) 
Valthornens klang, cousine! 
 

 C. M. Bellman 
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141 § Så lunka vi så smånigom 

Så lunka vi så smånigom 
från Bacchi buller och tumult, 
när döden ropar: Granne kom, 
ditt timglas är nu fullt! 
Du, gubbe, fäll din krycka ned - 
och du, du yngling, lyd min lag: 
den skönsta nymf som åt dig ler, 
inunder armen tag! 
 
Tycker du att graven är för djup, 
nå välan, så tag dig då en sup, 
tag dig sen dito en, dito två, dito tre, 
så dör du nöjdare. 
 
Men du, som med en trumpen min 
bland riglar, galler, järn och lås 
dig vilar på ditt penningskrin 
inom din stängda bås, 
och du, som svartsjuk slår i kras 
buteljer, speglar och pokal, 
bjud nu godnatt, drick ur ditt glas 
och hälsa din rival! 
 
Tycker du… 
 
C.M. Bellman 



 

 

142 § Bort allt vad oro gör 

Bort alt hvad oro gör, 
bort alt hvad hjertat qväljer! 
Bäst at man väljer 
Bland desse Bouteiller 
Sin mag-ligueur. 
Granne! gör du just som jag gör, 
Vet denna oljan ger humeur. 
Hvad det var läckert! 
Hvad var det? Renskt Bläckert? 
Oui Monseigneur. 
 
Bort alt hvad oro gör, 
Alt är ju stoft och aska, 
Låt oss bli raska, 
Och tömma vår flaska 
Bland Bröderna. 
Granne! gör du just som jag gör, 
Vet denna oljan ger humeur. 
Hvad det var mägtigt! 
Hva var det? ... Jo präktigt, 
Mallaga - ja.  
 

C.M. Bellman 
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143 § O gamla klang- och jubeltid 
Mel: Oh alte Burschenherrlichkeit 

O gamla klang och jubeltid, 
ditt minne skall förbliva 
och än åt livets bistra strid 
ett rosigt skimmer giva. 
Snart tystnar allt vårt yra skämt, 
vår sång blir stum, 
vårt glam förstämt. 
O jerum, jerum, jerum, 
O quæ mutatio rerum! 
Var äro de, som kunde allt, 
blott ej sin ära svika, 
som voro män av äkta halt, 
och världens herrar lika? 
De drogo bort från vin och sång 
till vardagslivets tråk och tvång. 
O, jerum, jerum, jerum, 
o, quæ mutatio rerum! 
V: En tämjer forsens vilda fall, 

K: en annan ger oss papper. 
M: En idkar maskinistens kall, 
E: en mästrar volt så tapper. 
B: En driver orter under mark, 
T: en sätter uti sjön sin ark. 
O, jerum, jerum, jerum, 
o, quæ mutatio rerum! 



 

 

 
Men hjärtat i en sann student, 
kan ingen tid förfrysa. 
Den glädjeeld, som där han tänt, 
hans hela liv skall lysa. 
Det gamla skalet brustit har, 
men kärnan finnes frisk dock kvar; 
och vad han än må mista, 
den skall dock aldrig brista! 
 
Så sluten, bröder, fast vår krets, 
till glädjens värn och ära! 
Trots allt vi tryggt och väl tillfreds 
vår vänskap trohet svära. 
Lyft bägaren högt, och klinga, vän! 
De gamla gudar leva än, 
bland skålar och pokaler, 
bland skålar och pokaler! 
 
Den tyska texten O alte Burschenherrlichkeit skrevs 1826  
av E Hoflig. Översatt från tyskan av August Lindh 

 
Teknologen ombedjes betänka att detta är teknolgie-version av 
den klasiska O gamla klang och jubeltid, och att texten därför kan 
variera på andra lärosäten  
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144 § Kungssången 

Ur svenska hjärtans djup en gång 
en samfälld och en enkel sång, 
som går till kungen fram! 
Var honom trofast och hans ätt, 
gör kronan på hans hjässa lätt, 
och all din tro till honom sätt, 
du folk av frejdad stam! 
O konung, folkets majestät 
är även ditt. Beskärma det 
och värna det från fall! 
Stå oss all världens härar mot, 
vi blinka ej för deras hot, 
vi lägga dem inför din fot, 
en kunglig fotapall. 
Du himlens Herre, med oss var, 
som förr Du med oss varit har, 
och liva på vår strand 
det gamla lynnets art igen 
hos Sveakungen och hans män, 
och låt Din ande vila än 
utöver nordanland! 
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