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Förord

(vers 4.0)

I begynnelsen intet. Sånger spreds från mun till mun och på taffliga
sånghäften. Avundsjukt och med blossande kinder beundrade de stackars
systemvetarna de övriga linjerna vid Universitetet och Tekniska Högskolan
som kunde ståta med egna sångböcker.
Så börjar förordet till Stockholms Systemvetenskapliga linjes sångbok
version 1.0 som utkom i augusti 1991. Bakom verket stod sångföreningen
Hellre än bra. Ett par år senare bildades sångföreningen Hellre bra än
i tid och i mars 1994 utkom version 2.0, tjockare och med ett antal
fel rättade. Efter ytterligare några år påbörjades arbetet med 3.0.
Nya sånger hade skrivits, gamla hade fallit i glömska. Detta arbete
utmynnade i en samling sånger som tyvärr aldrig tog sig till tryck.
Av olika anledningar låg sedan arbetet nere tills en löst sammansatt
grupp inom DISK KM tog tag i det igen under parollen Hellre en
bar i tid. Den slutliga produkten höll inga större likheter med 3.0
och benämdes därför 3.1.
Åren gick och sångboksexemplaren blev färre och färre, likväl de vrak
som hade varit lyckliga nog att äga ett. Två vördade exemplar bestod
i säkert förvar hos KM och dessa betraktades något som reliker. En
sångbokskommitté tillsattes men arbetet rann så småningom ut i
intet. Under denna tid var det inte ovanligt att man i sångbokens
avsaknad utbrast: ”Vadå, det är ju bara att ta från JF!”. Situationen
var med andra ord desperat.
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I december 2019 togs nya tag och ytterligare en kommitté tillsattes.
Arbetet fortlöpte och man började faktiskt hoppas på att få något
tryckt i skälig tid. Plötsligt slår katastrofåret 2020 till. Foo Bar stänger
och KM håller andan. Det var inte förrän våren 2021 som man
faktiskt förmådde att slutföra arbetet. Kanske drevs vi då av en saknad
av att sjunga de sånger som givit oss så mycket glädje.
Sångboken du nu håller i handen benämns 4.0. Det mesta av det
ovärderliga innehåll som återfanns i 3.1 har bevarats, med en del
tillägg och en ny grafisk utformning. Jag som haft äran att leda arbetet
bakom denna sångbok hade aldrig klarat det utan min underbara
kommitté. Ett gigantiskt tack till er.
- Sebastian ”Frodo” Villarroel, sammankallande - Kista, april 2021.
(En kontinuation av det förord som skrevs av Calle Almquist, april 2004)
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Skapelsen
I begynnelsen var det endast mörker, och den allsmäktige Razor
vakade över jorden. Razor sade ”Varde ond saft”, och det blev ond
saft. Och Razor såg att det var gott.
I tideräkning efter tideräkning utan början eller slut förnöjde sig
Razor med sig själv och den onda saften. En dag, eller natt, allt var ju
mörkt så vem vet, snubblade Razor på en flaska och stukade näsan.
Razor sade ”Fan spånken bryna! Varde förfan ljus!” Och det blev ljus,
och Razor såg att det var gott.
I tideräkning efter tideräkning utan början eller slut förnöjde sig
Razor med sig själv och den onda saften. Efter flera tidsåldrar med
ond saft ville Razor ha lite variation och sade ”Frambringe jorden öl,
vin, punsch, whiskey och alla tänkbara spritessenser.” Och det skedde så,
och Razor såg att det var gott. Razor festade till ordentligt och i fyllan
råkade han skapa växter, djur och människor.
Razor fann stort nöje i att studera djuren och människorna, men i
längden blev det tröttsamt. Razor sade ”Bryna nuppa fjässa spånken!
Jag saknar någon jämlik att råkröka med!” Razor satte sig ned med ett
helrör och funderade, till slut hade han kommit på det och sade ”Låt
oss göra DISK KM till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över
hela jorden.”
Av sin päls skapade Razor skinande svarta overaller och av slattarna i
flaskorna skapade han DISK KM:s marskalkar. Och Razor välsignade
dem och sade till dem ”Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen
jorden och läggen den under eder, bryna nuppa fjässa spånken!”
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DISK KM iklädde sig sina overaller, och de såg att det var gott. Ur
fickorna tog de glas och kapsyler och sade ”Varde caps!” Och det blev
caps, och Razor och DISK KM såg att det var gott. DISK KM drogo
ut i världen för att festa och sprida Razors lära, och överallt där de
sågos blev människor fulla och lyckliga.
Men Razor såg att DISK KM:s korståg skulle bli både långt och
mödosamt, och sade ”Nedstigen Günther Öman, Ursus Fyllos, att med sin
donk vaka över DISK KM och tillse att de aldrig vara utan ond saft.” DISK
KM gjorde Günther till sin donkmästare, och närhelst en marskalk
riskerade att nyktra till frälste Günther honom eller henne med donken.
Det heliga korståget för att sprida Razors lära fortgår än idag och
DISK KM:s marskalkar synes allt som oftast i sin outtröttliga kamp
för fri sprit och bredare trottoarer. Deras slagord skalla: ”Bryna
nuppa fjässa spånken!”
- Ihågkommet och nedtecknat av Stefan ”Heldum” Hedlund
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Kattefanten
En jungfru – Kebab, som är trolovad med spriten – får besök av Günther.
Han berättar för honom att han genom den Helige Razor ska bli med barn
och föda en varelse som ska kallas ”Fyllans väktare”.
Kattefanten föds i Foo Bar under mars 2013.
Marskalkarna kommer från öster och hyllar den nya varelsen. Sveriges
Regering försöker döda kattefanten, genom att höja alkoholskatten,
men lyckas bara med att alla barn över 2 år i trakten blir alkoholister.
Kebab och Kattefanten flyr till Lekis och återvänder när faran är över.
Kattefanten växer upp i Lekis och lär sig Kebabs yrke som hobbyalkoholist. Redan vid en månads ålder var Kattefanten med på
valborgspubrundan. Vid ungefär ett års ålder börjar Kattefanten predika.
Han döps i donk som kallas Ond Saft, och alla ölkylar öppnar sig,
den Helige Razor sänker sig ner över Kattefanten. Och en röst hördes
från Lekis: ”Du, din lilla jävel är min avkomma, du är min utvalde”.
Efter dopet drivs han av Razor ut i Kistan i fyrtio dagar och frestas
av Assar att göra under mot Razors vilja. När donken senare blivit
gammal samlar Kattefanten 12 trasor kring sig i Lekis, på den västra
kanten av ena soffan. Han super, årgångsdonkar trasor som är nyktra,
driver ut nykterism och gör många andra under. En marskalk skriver
i sitt evangelium: ”När donken hade blivit gammal kom Kattefanten
till Lekis och förkunnade Razors budskap och sade: ’Tiden är inne,
Razors rike är nära. Omvänd er och tro på budorden’”.
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Efter detta rider Kattefanten in i Foo Bar på en Trasa och KMarna
välkomnar honom som Razors son, Messias. Under Kattefantens
sista onsdagspub med sina trasor bjuder han dem på sprit, som en
tjänare. Han delar Tosten och Donken och uppmanar trasorna att
göra detsamma senare till minne av honom.
Kattefanten super i Humlegården till Razors ära för att få slippa sin
nykterhet men accepterar att Razors vilja ska ske. Kattefanten grips
och förhörs av KTH. Han överlämnas till Svenska nykterhetsförbundet
och döms till ett liv i nykterhet.
Kattefanten korsfästs mellan två onsdagar. Efter Kattefantens död
lägger man kroppen i ölrummet. Ett ölfat placeras framför öppningen.
På morgonen, den tredje dagen, den första onsdagen i veckan efter
händelsen kommer några marskalkar till Foo Bar. Ölfatet är bortvältrat
och ölrummet är tomt. Kattefanten visar sig full(t) levande.
Sen den dagen, har Kattefanten vakat över allas DISK KMares promillenivå.
- Felix ”Kebab” Ranow skrev på KMs Intersittning 14 februari 2015 ett vrakspex om
Kattefanten.
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KLASSISKT

1. Nationalsången
Text: Richard Dybeck

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. ..
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du va’
..Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. ..
Jag städs vill Dig tjäna mitt älskade land,
Din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,
..Din fana, högt den bragderika bära. ..
Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld.
..Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden. ..
* Sången är skriven till den västmanländska folkmelodin Så rider jag mig över tolvmilan
skog...öch framfördes första gången vid Dybecks första äftonunderhållning med nordisk
folkmusik”i Stockholm den 18 november 1844. Då började sången Du gamla, Du
friskamen detta ändrades senare. Sången kom med tiden att betraktas som Sveriges
nationalsång.
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klassiskt

2. Studentsången
Text: Herman Sätherberg
Melodi: Prins Gustaf

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,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!
Svea, vår moder, hugstor och skön,
manar till bragd som i forntida dagar.
Vinkar med segerns och ärans lön,
men den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockne då,
känslornas rene brand.
Aldrig brista må,
vår trohets helga band,
så i gyllene frid som i strid:
Liv och blod för vårt fädernesland!
Liv och blod för vårt fädernesland!
* Marschen komponerades troligen 1851, året innan sångarprinsen dog. Texten skrevs
något år senare.
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3. Nu grönskar det

Text: Evelyn Lindström
Melodi: Johann Sebastian Bach, ur Bondekantaten

Nu grönskar det i dalens famn
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål
till bredden fylld med vin.
Så drick, min vän, drick sol och
doft, ty dagen, den är din!
Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom,
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom.
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klassiskt

4. Den blomstertid nu kommer
Text: Israel Kolmodin

Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt, som varit dött.
Sig solens strålar närma,
och allt blir återfött.
De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
och lundens gröna träd.
De skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
att vi den nåd besinna,
som räcker året om.
Man hörer fåglar sjunga
med mångahanda ljud,
skall icke då vår tunga
lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära
stäm upp din glädjesång
till den som vill oss nära
och fröjda på en gång.
* Psalm 199. Skrevs 1694 under Kolmodins tid som biskop i Visby.
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5. Längtan till landet
Text: Herman Sätherberg
Melodi: Otto Lindblad

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ner och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda, azurskiftande
ligga ängarne i dagens lågor
och i lunden dansa källorne.
Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne,
att jag älskar dem till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse.
Se dem än som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.
* Från ”Jägarens hvila. Poetiska bilder från skogen, fältet och sjön”, 1838. Har egentligen
ytterligare fyra verser.
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klassiskt

6. Vårvindar friska

Text: Julia Kristina Nyberg alias Euphrosyne

Vårvindar friska, leka och viska,
lunderna kring, likt älskande par.
Strömmarna ila, finna ej vila,
förrän i havet störtvågen far.
Klappa mitt hjärta, klaga och hör,
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
vakan kring berg och dal.
Hjärtat vill brista, ack, när den sista
gången jag hörde kärlekens röst.
Ögonens låga, avskedets plåga,
mun emot mun och klappande bröst.
Fjälldalen stod i grönskande skrud.
Trasten slog drill på drill för sin brud.
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
vakan kring berg och dal.
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7. Uti vår hage

Text och melodi av traditionellt gotländskt ursprung

Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och saliveja,
kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du så binder jag åt dig en krans.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och saliveja,
kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Kransen den sätter jag sen i ditt hår.
Kom hjärtans fröjd!
Solen den dalar men hoppet uppgår.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och saliveja,
kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Uti vår hage finns blommor och bär.
Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig är.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och saliveja,
kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
* Växterna som nämns har eventuellt ingått i ett medeltida abortmedel. Sången blev
allmänt känd genom Hugo Alfvén vars arrangemang framfördes första gången vid en
Orphei Drängar-konsert i Stockholm 1923.
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klassiskt

8. Sverige

Text: Verner von Heidenstam
Melodi: Wilhelm Stenhammar

Sverige, Sverige, Sverige fosterland,
Vår längtans bygd, vårt hem på jorden.
Nu spelar källorna, där härar lysts av brand,
och dåd blev saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.
Fall julesnö och susa djupa mo!
Brinn österstjärna genom junikvällen!
Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro,
du land där våra barn en gång få bo
och våra fäder sova under kyrkohällen!
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9. O gamla klang- och jubeltid
Svensk text: August Lindh
Melodi: O 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, quae 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...
Filosofer: Den ene vetenskap och vett,
in i scholares mänger,
Jurister: Den andre i sitt anlets svett,
på paragrafer vränger,
Teologer: en plåstrar själen, som är skral,
Medicinare: en lappar hop dess trasiga fodral;
O, jerum...
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klassiskt
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 bägarn högt och klinga vän!
De gamla gudar leva än,
bland skålar och pokaler,
bland skålar och pokaler!
* Ö, jerum...”är ursprungligen från den tyska visan Åas fang ich armer Teufel anskriven
av Jenaer Blatt 1763. Till denna melodi skrev Eugen Höfling sin nya text 1825,
vilken den tidigare uppsalastudenten August Lindh översatte till Västmanlands-Dala
nations första sångbok 1921. Angående refrängen: Jerum är en omskrivning för Jesus.
Quae mutatio rerum betyder ”vilken sakernas förändring”, alltså betyder refrängen
Ö jösses, vilken förändring!Den latinska diftongen ae, som romarna uttalade äj”, har
under medeltiden och framåt vanligen har uttalats som ”ä”. Sjungen av svenskar bör
ordet quae uttalas ”kvä”.

22

23

SITTNING

10. Portos visa

Text: Tord Andrén
Melodi: You can’t get a man with a gun

Jag vill börja gasqua
var fan är min flaska?
Vem i helvete stal min butelj?
Skall törsten mig tvinga
en TT börja svinga?
Nej, för fan, bara blunda och svälj.
Vilken smörja!
Får jag spörja:
Vem, för fan, tror att jag är en älg?
Till England vi rider,
och sedan vad det lider
träffar vi välan på någon pub.
Och 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.
* Från Bergsspexet ”De fyra musketörerna” 1959. Bestämda bergsmän hävdar att
visan ursprungligen hette ”Athos visa”.
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sittning

11. Moder Kista

Text: David Larsson
Melodi: Längtan till landet (Otto Lindblad)

Ack för Kista brinner våra hjärtan
Centrum för I-Teknologi.
Alla sorger sopas under mattan
När vårt Kista vi flanerar i.
Sjung för alla stolta basstationer
Sjung för Forums vackra arkitektur.
Låt oss därför celebrera vår moder;
Kista, du förstärker vår bravur!
* Forums arkitekturs skönhet är extremt subjektiv.

12. Gums visa till nubben
Text: Torsten Hummel-Gumælius

. Skål kamrater, ty livet är glatt.
.
och snart förgäta vi sorgen.
Vi söpo igår, vi supa idag
och vi tar en sjujäkel i morgon. ..
Skål, skål, skål, skååål.

26

13. Jag har aldrig var’t på snusen
Melodi: Åh, hur saligt att få vandra

Jag har aldrig var’t på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nå’t naket,
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket,
därmed undgår jag frestarens garn.
..Halleluja, 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,
Riddarfjärden full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl.
..Och mera öl, och mera öl. ..
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sittning

14. Handelsvisan
Melodi: Åh, hur saligt att få vandra

Jag vill aldrig gå på Handels
aldrig tenta företagsekonomi.
Deras IQ den e’ Mandels
och förståndet, det har gjort sorti.
De har jätteusla snören
till sitt jättefula draperi.
De kan bara räkna ören
hela Handels e’ ett djävla 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 kan förstå.
Hela Handels borde rivas,
detta tycker hela vårat lag.
Då så skulle Razor trivas
uppå denna Handels ljuva domedag!
..Åh, vilket drag, på denna dag. ..
* Skriven av Team kangaroo till Gerhards-gasque, Fysik KTH, 1977.
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15. Fysikvisan

Melodi: Åh, hur saligt att få vandra

Jag vill inte gå på Fysik
aldrig tenta termometerdynamik.
Jag vill inte höra synthmusik,
inte festa som ett tråkigt mattegeek.
De ser ut som Televerket
i sin jättefula overall.
De kan bara räkna kvarkar
och nu så hyllar vi Data med en skål!
..Fysik är torrt, jag vill ju bort. ..
Einsteins gossar är de alla,
Handels flickor kan de aldrig få.
Går och tror att de har ballar
men det får bli för egen hand om det ska gå.
Nu ska hela Sing-Sing rivas
arkitekt är med på Datas lag.
Televerket ska fördrivas
uppå Konsulatets ljuva domedag
..Å nubbedrag, på denna dag. ..
* Gemensamt förkör inför en marskalkssittning på Lärarhögskolan hösten 2000 ledde
till att Datasektionen skrev spexet som Fysiksektionen sedan framförde. Om den inte
sjungs på nubbedraget sjunger man ”Å nubbedrag, nån gång i mars”.
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16. Jag vill aldrig gå i Kista
Melodi: Åh, hur saligt att få vandra

Jag vill aldrig gå i Kista,
aldrig tenta programmeringsmetodik.
vi kan bara iterera
bara festa som ett jävla dataspel (World of Warcraft)!
Programmering det är Python,
Forums fuskbygge faller i tu.
Foo Bar lockar dock var onsdag
därför hänger jag kvar här ännu.
..Åh Kista drägg, dom har ju skägg ..
* Externt itererar vi ”vi kan bara iterera” i oändligheten, eller tills att någon ropar ut
”break;”! Internt sjunger vi hela.
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17. Härjarevisan
Text: Hans Alfredson
Melodi: Gärdebylåten

Liksom våra fäder, vikingarna i Norden
drar vi landet runt och super oss under borden.
Brännvinet har blitt ett elixir för kropp såväl som själ.
Känner du dig liten och ynklig på jorden,
växer du med supen och blir stor uti orden,
slår dig för ditt håriga bröst och blir en man från hår till häl.
Ja, nu skall vi ut och härja,
supa och slåss och svärja,
bränna röda stugor, slå små barn och säga fula ord:
Fy fan! (Alternativt ”KTH!”eller så.)
Med blod skall vi stäppen färga,
nu änteligen lär jag
kunna dra nån verklig nytta av
min Hermodskurs i mord.
Hurra, nu ska vi 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 stan och spela topp.
Ja, nu skall vi ut och härja...
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Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen,
eftersläckningen tillhör just de fenomenen
inom brandmansyrket som jag tycker det är nån 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.

18. I ett hus vid skogens slut
I ett hus vid skogens slut,
liten tomte tittar ut.
Haren skuttar fram så fort,
klappar på dess port.
Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig,
annars skjuter jägarn mig.
Kom, ja, kom i stugan in,
räck mig handen din.
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19. Spritbolaget
Melodi: Snickerboa

Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt som bränner bra
och gör mig skitfull fort.
Expediten sade goddag,
hur gammal kan min herre va?
Har du nåt leg, ditt fula drägg,
kom hit igen när du fått skägg.
Men detta var ju inte bra,
jag vill bli full i kväll.
Då plötsligt en idé fick jag,
de har ju sprit på Shell.
Flaskorna de stod där på rad,
så nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rinner ner...
Drycken intages.
...nu kan jag inte se nåt mer.
* DISK KM sjunger “Jag kan lära dig C” (sida 145) efter “Spritbolaget” och börjar
på 4:e raden.
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20. Bamsesången

Text: D-LTH, Sångarstriden 1987
Melodi: Signaturmelodin till Bamse

Jag skall festa, ta det lugnt med spriten.
Ha det roligt utan att va’ full.
Inte krypa runt med festeliten,
ta det varligt för min egen skull.
Först en öl i torra strupen,
efter det så kommer supen,
i med vinet, ner med punschen,
sist en groggbuffé.
Jag är skitfull, däckar först av alla,
missar festen men vad gör väl de’.
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk,
kastar upp på bordsdamen bredve’.
Först en öl…
Spyan rinner ner för ylleslipsen
Raviolin torkar i mitt hår
Vem har lagt mig här i pissoaren
Vems är gaffeln i mitt högra lår
* Sista fyra raderna sjungs ofta flera gånger till andra välkända melodier såsom Barbie
Girl och Tomtarnas julnatt
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21. Uti min mage
Melodi: Uti vår hage

Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.
Uti min mage där växa begär,
kom hjärtans kär.
Vill du mig något så har jag det där.
Kom Renat och Aqua Vitae,
kom OP och allt vad sprit e’,
kom ljuva Genever,
kom Överste.
Uti mitt hjärta en längtan mig tär,
kom hjärtans fröjd.
Där råder en hunger som ropar så här:
kom famnande lena armar,
kom läppar och sköna barmar,
kom fagraste kvinnor,
kom hjärtans fröjd.
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22. Det var länge sen

Melodi: Det var länge sen jag plocka’ några blommor

Det var länge sen jag plocka’ några tentor.
Det var länge sen jag tog några poäng.
Det var länge sen jag handla’ på Systemet.
Det var länge sen jag fick en grabb i säng.
Men å andra sidan bränner jag ju hemma,
och klarar kärleken alldeles för mig själv.
Det var länge sen jag plocka’ några tentor,
men å andra sidan går de om igen.

23. Var rädd om din fyrfota vän
Var rädd om din fyrfota vän,
för en anka kan vara dess mamma.
Som simmar omkring i en damm
just när solen tittar fram,
och nu tror du att visan är slut
och det är den!
(Inte!)
* Kan upprepas nästan hur många gånger som helst...
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24. Jag var full en gång
Melodi: 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 96 procent, hemmabränt.
Jag var full en gång för länge sen,
på knäna kröp jag hem,
och i sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta’ vatten,
men jag trodde det var vin,
sedan dess har alla kallat mig för svin, mera vin!
Jag var full en gång för länge sen
på knäna kröp jag hem,
och i sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta’ vatten,
men jag trodde det var öl,
sedan dess har alla kallat mig för knöl, mera öl!
Jag var full en gång för länge sen,
på knäna kröp jag hem,
och i sällskap hade jag en elefant.
Elefanten spruta’ vatten,
men jag trodde det var sprit
sedan dess har alla kallat mig för skit, mera sprit!
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25. Dance macabre
Melodi: Vårvindar friska

Runt kring vår stuga, smådjävlar sluga,
dansa så tyst med bockfot och svans.
Varulvar yla, isande kyla,
sveper i dimman fanstygens dans.
Bäva o broder, lyssna och hör,
vrålen från gast, som osalig dör.
Satan han skrattar, flaskan han fattar,
super tills dagen gryr.
Gastar och spöken, skymtar i kröken,
dödingar släpa ruttnande lik.
Benrangel skramla, spökhänder famla,
kväva din strupes rosslande skrik.
Helvetes alla fasor släpps loss.
Fan rider här med hela sin tross.
Göm dig i stugan, du har fått flugan.
Dille det blir din lott.
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26. Kalmarevisan
Uti Kalmare stad
ja, där finns det ingen kvast
förrän lördagen.
Hej dick...
...hej dack!
Jag slog i...
...och vi drack,
Hej dickom dickom dack!
Hej dickom dickom dack!
För uti Kalmare stad,
ja, där finns det ingen kvast
förrän lördagen.
..När som bonden kommer hem
kommer bondekvinnan ut ..
är så stor i sin trut.
Hej dick... (osv.)
..Var är pengarna du fått?
Jo, dom har jag supit opp ..
uppå Kalmare slott.
Hej dick... (osv.)
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..Jag ska mäla dej an
för vår kronbefallningsman ..
och du ska få skam.
Hej dick... (osv.)
..Kronbefallningsmannen vår
satt på krogen igår ..
och var full som ett får.
Hej dick... (osv.)
Kalmariten:
..När jag ser en kalmarit
Tar jag fram min dynamit ..
Och spränger honom till skit!
Hej dick... (osv.)
* Det kursiva sjunges av en försångare.
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27. Balladen om den onyktre
Melodi: När månen vandrar på fästet blå

När jag är fuller då är jag glad,
fan vet om jag ej är vacker.
Jag vandrar kring i vår lilla stad,
ibland lyxhus och baracker.
Jag sjunger ljuvligt en serenad,
det gör jag bara när jag är glad
och full och vacker, och full och vacker.
När jag är fuller då är jag stark,
fan vet om jag ej är modig.
Då kan jag slå vem som helst i mark,
så han blir trasig och blodig.
Jag välter träden i våran park,
det gör jag bara när jag är stark
och full och modig, och full och modig.
När jag är fuller då är jag rik,
fan vet om jag ej är snille.
Och dör jag blir jag ett vackert lik,
begravs med gravöl och gille.
I himlen möts jag av hornmusik,
det gör man bara när man är rik
och är ett snille, och är ett snille.
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Men när jag vaknar upp nästa dag,
uppå ett enkelrum med galler.
Då känner jag mig så rysligt svag,
och hatar bråk och kravaller.
min mage krånglar och är ur lag,
nog fan så vet jag att jag idag
är bakom galler, är bakom galler.
Damernas extravers:
(Text: Emma Wibom)
När jag är fuller då är jag snygg,
fan vet om jag ej är stilig.
Då kan jag få vem som helst på rygg,
då kan jag få vemhelst villig!
Ja, alla gossarna får jag omkull,
det får jag bara när jag är full
och snygg och stilig, och snygg och stilig.

28. Eno

Melodi: Staffan stalledräng

Eno är en masochist,
vi slår honom så gärna.
Motorsåg och giftig kvist,
allt för den sjuka hjärna.
Inga skador synes än,
spikarna i huvudet de blänka.
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29. Född i Norge
Melodi: Oh my darling Clementine

Född i Norge, bor i Sverige,
Danmark är mitt fosterland,
talar spanska som en jude,
för jag är en engelsman.
Full idag och full imorgon,
så ser livet ut för mig.
Jag ska aldrig svika flaskan,
jag skall aldrig gifta mig.
Och på min gravsten, på min gravsten,
ska det ristas på latin
att i kistan vilar stoftet
av ett jävla fyllesvin
Och alla maskar, alla maskar
de skall krypa i min kropp.
Och de ska bli så djävla fulla
att de aldrig hittar opp.
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30. Moralvisa
Melodi: Vem kan segla

Den som dricker mer än han tål,
strax runt badrummet crawlar,
i sitt surplus av får i kål,
bland roll-onnar och tvålar.

31. Raj, raj

Melodi: Elvira Madigan

Om vi inga texter kunna
sjunga vi blott dessa ord:
Raj, raj, raj, raj, raj, raj, raj, raj,
raj, raj, raj, raj kring vårt bord.

32. Solen

Melodi: Camptown Races

Solen den går upp och ner, doda doda.
Jag skall aldrig supa mer, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
Jag skall aldrig supa mer, hej doda dej.
Men detta det var inte sant, doda doda.
I morgon gör jag likadant, hej doda dej.
Hej doda dej, hej doda dej.
I morgon gör jag likadant, hej doda dej.
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33. Störthärligt full
Melodi: Fat Mammy Brown

Nu har alla lämnat festen
och jag sitter ensam kvar
ibland groggar, pilsnerflaskor
i en sönderslagen bar.
Sista pilsnerflaskan tog jag
till min frukost klockan fem
och nu sitter jag och väntar
på att få bli buren hem.
För jag är störthärligt full
och jag ramlar mest omkull.
Jag ser skära elefanter
som har jättekonstig ull.
Ja, jag är störthärligt full
och jag ramlar mest omkull.
Det är präktigt, härligt,
supa och va’ full.
Ifrån festen minns jag inget,
men mitt öga blev visst blått.
Och det måste jag ha fått
när någon kastat en karott
full med vispgrädde och fimpar
och en okammad peruk,
eller också när jag stod
i moraklockan och var sjuk.
För jag är...
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Nästa morgon när jag vaknar
med en bergsborr i min kropp.
Sandpapper på tungan
och jag vill ej stiga opp.
Mina armar dom känns tunga
och min näsa den är sne’.
Så jag raglar ut till köket
för en återställare.
För jag är...

34. A long time ago
Melodi: Schuberts Marche Militaire

A long time ago in a small town in Germany
there was a shoemaker, Shoemaker was his name.
He could play the violin, violin, violin
he could play the violin, vio-violin.
Spela fiol.

A long time ago...
He could play the trombone...
A long time ago...
He could play the piccolo...
A long time ago...
He could play the el-guitar...
A long time ago...
He could play the bloody fool...
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35. Lille Olle
Text: Calle Isaksson
Melodi: Katyusha

Lille Olle skulle gå på disco,
men han hade inte någon sprit.
Lille Olle skaffa’ lite hembränt,
lille Olle gick då på en nit.
La lalla la la la...
Lille Olle skulle börja festa,
spriten blandade han ut med Mer.
Lille Olle drack upp hela bålen,
lille Olle ser nu inte mer.
La lalla la la la...
Lille Olle skaffade en ledhund,
den var ful, men även ganska trind.
Olles ledhund drack upp femton flaskor,
Olles ledhund är nu också blind.
La lalla la la la...
Lille Olle började med droger,
blandade sin LSD med juice.
Lille Olles hjärna står i lågor,
lille Olle dog av överdos.
La lalla la la la...
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Lille Olle sitter nu i himlen,
festa kan man även göra där.
Lille Olle skaffade en ölback,
capsar nu med Gud och Sankte Per.
La lalla la la la...
* Skrevs 1991 då textförfattaren gick D-linjen på LiTH.

36. Nu blotas det
Melodi: Nu grönskar det

Nu blotas det i stad och land,
nu är midsommartid.
Dräp ko, dräp häst, det är jättefest
se blod överallt och bredvid.
Vart djur som dör ger bättre skörd,
se där har vi ju ett svin!
Ja, dräp nu allt, dräp ko och galt
och taxar och braxar och bin.
Rakt fram mot offrets gråa bord
vi glatt vår kossa styr.
Vi slaktar Bambi och Stampe med,
se upp så att Bamse ej flyr.
I gyllne dryck så skålar vi
när vi står i det blod som vi skvätt.
Det där det var gott, får man mer om man ber?
Ja, punsch uti blodet känns rätt.
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37. Lyft ditt välförsedda glas
Melodi: Ding Dong Merrily on High

Lyft ditt välförsedda glas
det är en ljuvlig börda,
nu har grabbarna kalas,
och vi skall segern skörda!
Ding, dinge-dinge-ding
dinge-dinge-ding
dinge-dinge-ding, dong-dong,
i morgon är det lördag.
Lyft nu glaset till din mun,
se, döden på dig väntar!
Nu har grabbarna kalas,
hör, liemannen flämtar!
Ding, dinge-dinge-ding
dinge-dinge-ding
dinge-dinge-ding, dong-dong.
Begravningsklockor klämtar.
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38. En liten blå förgätmigej
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.
* Sjungs på ett knä i slutet av sittningar som tack till serveringspersonalen.

39. Det var i vår ungdoms fagraste vår
Det där det gjorde han/hon/hen/de fan så bra,
en skål uti botten för honom/henne/hen/de (nu) vi ta.
Hugg i och dra - hej!
Hugg i och dra - hej!
En skål uti botten för honom/henne/hen/dem (nu) vi ta.
Alla så dricka vi nu [namn] till,
och [namn] säger inte nej därtill.
Det var i vår ungdoms fagraste vår,
vi drack varandra till, och vi sade gutår!
* Sjunges som tack för något berömvärt. Det kursiva sjunges enbart av den som sången
riktas till och kan med fördel bytas ut mot något annat, som gärna får rimma på ”till”.
** Gutår är en gammelsvensk synonym till skål. Undvik att skåla dubbelt.
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Suparnas ordning
Helan
Halvan
Tersen
Kvarten
Kvinten
Rivan
Septen
Rafflan
Rännan
Smuttan
Smuttans unge
Femton droppar
Lilla Manasse
Lilla Manasses broder
Klämtaren
Kreaturens uppståndelse
Den bleka dödens dryck
Razors sängfösare
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40. Kort finsk supvisa
17 sekunder tystnad.
Nu!

41. Lång finsk supvisa
Int’ nu...
17 sekunder tystnad.
...men nu!

42. Helan går
Helan går,
sjung hopp, faderallanlallanlej.
Helan går,
sjung hopp, faderallanlej.
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får
Helan går!
Sjung hopp, faderallanlej!
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43. Alla tallarna

Text: Lars T. Johansson och Ehrling Eliasson

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!
Skål!
* Ska sjungas i falsett.

44. Måsen

Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det satt en mås på en klyvarbom,
och tom i krävan var kräket.
Och tungan lådde vid skepparns gom
där han satt uti bleket.
Jag vill ha sill hördes måsen rope
och skepparn svarte: 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!
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Nu månen vandrar sin tysta ban
och tittar in i kajutan.
Då tänker jag att på ljusa da’n
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.
Den mås som satt på en klyvarbom,
den är nu död och begraven,
och skepparn som drack en flaska rom,
han har nu drunknat i haven.
Så kan det gå om man fått för mycket,
om man för brännvin har fattat tycke.
Vi som har kvar, vi resten tar.

45. JASen

Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det flög en JAS över 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 hjon, på Västerbron.”
* Skriven av dadderiet vid Datasektionen, KTH, i samband med n0llningen 1993.
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46. Balrogen

Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det satt en trollkarl på västerbron
För han trodde den magisk
Men bron den visa sig va mundan
Och trollkarln’ framstod som tragisk.
Det kom en balrog, den ville förbi
Men trollkarln’ svarte det skiter jag i;
Ditt jävla as! You shall not pass!”

47. Musen

Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det satt en mus i en hushållsost
och åt och åt utan måtta
tills osten blev till en mushåls-ost
och han en klotformad råtta.
”Så bra”, sa musen ”att va en fettboll
nu kan jag rulla med hast åt rätt håll:
Ostindien, Ostindien.”
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48. Moosen

Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det satt en älg i en klyvartopp,
förklädd i älgjaktens månad.
Han var befjädrad till horn och kropp
Ja, skepparn blev rätt förvånad.
”Jag är en mås, goa skepparn”, ljög den
förklädda älgen, därefter flög den.
Mjukt föll den sen, på skepparen.

49. När nubben blänker
Melodi: När månen vandrar på fästet blå

När nubben blänker i immigt glas
som hoppets strålande stjärna,
då är det avsett att det ska tas
förutan fruktan och gärna.
Så klang och klingom, så tar vi supen,
den läskar härligt den torra strupen.
Ja, skål gutår, ja, skål gutår!
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50. Mesen

Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det satt en mes i en klyvarmast,
där sågs hen ragla och svaja.
För trots att frön var hens enda last,
var hen nu full som en kaja.
”Vad har du gjort!”hördes skepparn stöna
och mesen svarte: ”Jag rökte fröna!
I egen holk, i egen holk”

51. Boeing

Text: Jacke
Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det flög en Boeing mot Vietnam
men något hände på vägen
För planet girade och försvann
Var någon kaparbenägen?
Kom nån och strippade för piloten?
Söp han på jobbet, den idioten!?
Ett haveri - nu super vi!

52. Måsen (kort)
Måsen, måsen
Drick, drick, drick!
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53. Capsen

Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det var en caps utav bästa sort
och trasan fick sista platsen.
Men hon capsa på tok för kort,
slaska’ ut allt sitt vatten.
Mot alla vraken det blev duell,
för just som vrak vill man vara snäll.
Den trasan dog, den trasan dog.
* 14/9 2004 arrade vraken en sittning för att trasorna skulle få uppleva en bra sådan.
Flera sammanhängande spex var upplagda som en mordgåta av Cluedo-typ och i början
av sittningen dog därför ”Trasa Grå” oväntat. Dödsfallet utreddes noggrant och trots
flera bisarra misstänkta visade sig allt bero på en svald kapsyl.

54. Örnen

Text: Doomy
Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Det satt en örn uti Foo Bar
Och han drog sig i lemmen
Men han slarvig med gylfen var
Så hans kuk kom i klämmen
Vad gör man då, när ens pung fått punka?
Ja, våran Örn, han fortsatte runka
Och Örn han kom, så småningom.
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55. Mera brännvin
Melodi: Internationalen

Nu är det dags att taga supen,
den stärker varje svag fysik.
Den rinner ner igenom strupen,
river gott som en tolvtums spik.
Den är vårt hopp mot gula faran,
vår tröst vid varje bleklagd sorg.
Den stärker oss mot mask i magen,
starkare än Sveaborg.
Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mer kalas på vår jord.
Mera jordar kring månen,
mera månar kring mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne gud bevars!
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56. Livet är härligt
Melodi: 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!
* Från Chalmersspexet ”Katarina II”1959.

Fingret i halsen!
Tavaritj, ett stick i halsen!
Magen på golvet vi tillsammans tömmer.
det kommer mera efter handen - skål!
* Tillägg från den finlandssvenska studentföreningen Spektrum
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57. Imbelupet
Melodi: Kors på Idas grav

Imbelupet glaset står på bräcklig fot.
Tomma pilsnerflaskor luta sig därmot.
Men där nere, miserere,
uti magens dunkla djup,
sitter djävulen och väntar på en sup!
Impelupet glaset...
...uti magens mörka valv,
sitter djävulen och väntar på en halv!
Impelupet glaset...
...uti magen härs och tvärs,
sitter djävulen och väntar på en ters!
Impelupet glaset...
...uti magen tom och svart,
sitter djävulen och väntar på en kvart!
Impelupet glaset...
...uti magens labyrint,
sitter djävulen och väntar på en kvint!
Impelupet glaset...
...uti magens slingerväxt,
sitter djävulen och väntar på en sext!
Impelupet glaset...
...uti magen halvuppknäppt,
sitter djävulen och väntar på en sept!
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Impelupet glaset...
...uti magen an och av,
vankar själve fan och väser på oktav!
Impelupet glaset...
...sitter allas våran far,
det är Fan och han vill ha det som är kvar!

58. Vikingen

Melodi: When Johnny comes marching home

En viking älskar livets vand,
hurra, hurra!
Den hastigt i mitt 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 bäres varje viking ut
som lik, sig lik.
Och se’n, om vi vaknar, vi sjunger en bit,
se’n korkar vi upp Skånes Aquavit.
Skål för alla vikingar som kom hit!
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59. Sup dig snabb
Melodi: 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 jag vingar supen
svävar genom strupen.

60. En gång i måna’n
Melodi: Mors lille Olle

En gång i måna’n är månen full,
aldrig jag sett honom ramla omkull.
Stum av beundran hur mycket han tål,
höjer jag glaset och säger nu skål.
Höjer nu glasen och dricker ur.
Nu kära bröder, står halvan i tur.
Nubben den giver oss ny energi,
säkert den minskar vårt livs entropi.
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61. Än en gång däran
Text och musik: Evert Taube

Än en gång däran, bröder! Än en gång däran!
Följom den urgamla seden!
Intill sista man, bröder, intill 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, bröder! Livet är så kort!
Lek det ej bort, nej var redo!
Kämpa mot allt torrt, bröder! Kämpa mot allt torrt!
Tänk på de gamle som skredo
fram utan tvekan i floder av champagne,
styrkta från början av brännvin från vårt land!
Kämpa mot allt torrt, bröder! Kämpa mot allt torrt!
Svenska hjärtans djup - här är din sup!
* Skrevs i början av 1930-talet.
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62. Törsten rasar
Melodi: Längtan till landet

Törsten rasar uti våra strupar.
Tungan hänger torr och styv och stel.
Men snart vankas stora långa supar
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
denna nektar likt Olympens saft.
Kommer oss att våra sorger glömma
snapsen skänker hälsa, liv och kraft.
Fordom odlade man vindruvsranka,
av vars frukt man gjorde ädelt vin.
Nu man pressar saften ur en planka,
doftande av äkta terpentin.
Höj nu bägaren, o bröder och systrar,
låt den svenska skogen rinna kall,
ned i strupen, och om du är dyster:
Låt oss dricka upp en liten tall!
Helan tänder helig eld i själen
halvan rosar livet som en sky.
Tersen känns från hjässan ner i hälen
kvarten gör en som en mänska ny.
Låt oss skåla med varann go’ vänner,
skål för våran levnads glada hopp.
Törstens eld på nytt i strupen bränner.
Leva livet! Skål och botten opp!
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63. Denna thaft
Melodi: Helan går

Denna thaft, den bästa thaft thythtemet haft.
Denna thaft är den bätha thaft dom haft.
Och den thom inte har nån kraft
han dricka thkall av denna thaft.
denna thaft, till landth, till thjöth, till havth!

64. Fillibrännvinbom
Melodi: Ritsch, ratsch, fillibom

Brännvin fillibom-bom-bom
är en härlig dryck för en törstig gom.
Brännvin fillibom-bom-bom
är mitt livs potatis-jom.
Ett litet barn vid flaskan redan blivit van.
Det sitter i, till dess vi gamla bli.
Så följ de gamla lagarna,
drick något starkt om dagarna,
för det är bra för magarna
och stärker vår aptit.
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65. Vad blåser det för vind idag?
Vad blåser det för vind idag?
- Brännvind!

66. Sjömannens visa
Åh, boj!

67. Cykelhandlarens visa
Åh, hoj!

68. Regissörens skål
Tystnad...
Tagning!

69. Farväl, farväl
Melodi: En sjöman älskar havets våg

Farväl, farväl, förtjusande sup,
men kom inte upp igen!

70. Jag äter inte klockor
Melodi: Det var en lørdag aften

Jag äter inte klockor,
men dricker gärna ur.
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71. Toj hemtegubbar
Melodi: Hej, tomtegubbar

..Toj hemtegubbar gla i slåsen,
och loss tå vastiga lura! ..
En tiden lid vi heva lär
med möcket myda och svärt bestor.
Toj hemtegubbar gla i slåsen,
och loss tå vastiga lura!

72. Tussan lull
Melodi: Byssan lull

..Tussan lull, utav brännvin blir man full,
och slipsen man doppar i smöret. ..
Och näsan den blir röd,
och ögonen får glöd,
men tusan så bra blir humöret.
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73. O.P. river
Melodi: Ol’ man river

O.P. river
ja, O.P. river
var gång jag lenat
min hals med Renat
jag sagt med ivers
att O.P. river
långt mer,
långt mer.
Mången glädes
när han fått Sädes
och fattighjonet
ses le mot Kronet,
men faktum bliver
att O.P. river
långt mer,
långt mer.

74. Magen brummar
Melodi: Broder Jakob

Magen brummar, jag försummar
hälla dit mera sprit.
Nu så ska vi dricka,
så att vi får hicka,
mera sprit, akvavit.
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75. Tänk om man hade
Melodi: Hej, tomtegubbar

..Tänk om man hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen. ..
Man kunde dra den upp och ner
så att det kändes som många fler.
Tänk om man hade lilla nubben
uppå ett snöre i halsen.

76. För att människan
Melodi: Bä bä, vita lamm

För att människan
skall trivas på vår jord
bör hon ständigt ha
på sitt smörgårsbord:
en stor, stor sup åt far,
en liten snaps åt mor,
och två små droppar
åt lille, lille bror.

77. Fans hämnd
Melodi: Där som sädesfälten

När som sädesfälten böja sig för vinden... .
står nån djävul där och böjer dem tillbaks!
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78. ’rännvinskokaren
Text: Lars T. Johansson, Ehrling Eliasson
Melodi: En sockerbagare här bor i staden

En ’rännvinskokare
här bor i skogen.
Han säljer ’rännvinet
svart till krogen.
Å ä’ du nykter
så kan du gå.
Men ä’ du fuller
så kan du int’.

79. Jag tror, jag tror
Melodi: Jag tror, jag tror på sommaren

Jag tror, jag tror på akvavit,
jag tror, jag tror på dynamit,
den ger en kraft att sjunga ut
och ingen krämpa blir akut.
Man glömmer vardagslivets jäkt
och känner stundens ruseffekt.
En snaps, en skål, en truddelutt
och sen så tar vi våran hutt.
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80. Perspektiv

Text: Quiz och Jacke
Melodi: Skånska slott och herresäten

Ett snapsglas är halvtomt för bittert besvikna
Och halvfullt för nöjda, mig kvittar det lika
En halvdrucken nubbe är mot min natur
Nej, halvfullt ska fyllas, halvtomt drickas ur
* Var ett av bidragen som tävlade i VM i nyskrivna snapsvisor 2019.

81. Hyfsvisa
Kors i allsin dar!
Har du brännvin kvar?
Är du sparsam eller snål?
Skål!
* Sparsamma sjunger Snål!”
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82. Gräv ur tundran
Text: Kenneth Hagås
Melodi: Katyusha

Gräv ur tundran två dussin potäter,
låt dem jäsa uti fjorton dar.
..Modersmjölken för ryssar och sovjeter
brännes i babusjkas samovar ..
Kyl sen drycken i Sibiriens tjäle,
tappa upp på immiga små glas.
Höj sen glasen för fosterlandets välgång,
sjung Nastarovja med en mäktig bas!
Höj sen glasen för fosterlandets välgång,
sjung Nastarovja –
låt glasen gå i kras!
* Den här visan skrevs till ekonomspexet Lenin eller Gossplanen eller Wanted; Red or
alive”1989. Den blev så uppskattad att den numera ofta sjungs som sista nubbevisa.
Första versen och andra fram till ”Höj sen...” sjunges viskande. På ”Höj” höjes även
rösten. Meningen är att nubbeglaset kastas över vänster axel efter supen, men det görs
av förklarliga skäl aldrig. Nubbeglas i plast brukar däremot krossas i handen på ordet
”kras”.
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83. Min pilsner
Melodi: My Bonnie

Min pilsner ska svalka min tunga,
min pilsner ska duscha min gom.
Min pilsner ska 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!

84. En pilsnerdrickare
Melodi: En sockerbagare här bor i staden

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.
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85. Vi älskar öl

Melodi: Ser du stjärnan i det blå?

Täckt av silver sejdeln full
gnistrar mot oss med sitt guld.
Humle, malt är livets salt, vi älskar öl.
Källarsval så bärs den in
för att glädja gommen din,
släcka törsten, stärka rösten, till dess lov.
Knubbig blir du, men so what,
gott och roligt har du fått
extraturen, rensat njuren, öl är gott.

86. Ju mera öl vi dricker
Melodi: Ju mer vi 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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87. Strejk på Pripps
Melodi: 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 ett tjugotal
och reste mig och sa;
Armen i vinkel
blicken i skyn
så var det menat
whisky och renat
vårt mål alkohol!
För dem som tål! - SKÅL

88. Öl öl öl i glas
Melodi: Row your boat

Öl öl öl i glas eller i butelj.
Skummande, skummande, skummande, skummande.
Ta en klunk och svälj.
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89. Feta fransyskor
Melodi: Schuberts Marche Militaire

Feta fransyskor som svettas om fötterna
de trampa druvor som sedan ska jäsas till vin.
Transpirationen viktig e’
ty den ger fin bouquet.
Vårtor och svampar följer me’
men vad gör väl de’?
För... vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin!
Även om följderna blir att vi må lida pin.
Damerna: Flaskan och glaset gått i sin.
Herrarna: Hit med vin, mera vin!
Damerna: Tror ni att vi är fyllesvin?
Herrarna: JA! (Fast större)
* Skriven av K-LTH till Sångarstriden 1985. Enligt legenden var de två sista orden
enbart riktade till personen som skulle trycka upp sångbladen.

90. Gums visa till vinet
Text: Carl Sebardt
.
.

Skål, go vänner i vinet en skål.
Det hjälper oss sorgernan glömma.
För glädjen idag, i vännernas lag,
för detta vi glaset nu tömma. ..
Skål, skål, skål, skååål.
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91. Sudda, sudda

Melodi: Sudda Sudda bort din sura min

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

92. Bordeaux, bordeaux
Melodi: I sommarens soliga dagar

Jag minns än idag hur min fader,
kom hem ifrån staden så glader
och rada’ upp flaskor 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!
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93. Pussvisa

Melodi: Längtan till landet

Vintern rasat enligt alla källor
våren kommer när den nu får tid.
Men vi har ju vin och vackra fjällor
och vi kysser den vi har bredvid.
Här kan man passa på att pussa någon...
Snart är vinet där det gör någon nytta
om du bara fattar glaset i hand.
Vänd det upp och ned, som rakt i en bytta,
tänk dig nu att strupen står i brand!

94. Så länge rösten är mild
Melodi: 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 gå,
så länge alla kan stå,
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?
Men kring vårt bord här nånstans,
vi höjer bägarn med glans,
och låter vinet gå ner i en yrande dans.
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95. Punschen kommer (kall)
Melodi: Änkevalsen ur Glada änkan

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.
* Sjunges under utförande av diverse rörelser fram till dess man fått sin punsch, då
slutar man sjunga så att serveringspersonalen lätt kan se vilka gäster som fortfarande
väntar på de gula dropparna.

96. Punschen kommer (varm)
Melodi: Änkevalsen ur Glada änkan

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.
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97. Djungelpunsch

Melodi: Var nöjd med allt som livet ger

Jag gillar alla tiders punsch.
Punsch till frukost, punsch till lunch,
en punsch till förrätt, varmrätt och dessert.
Jag gillar punsch för vet du va’,
rent kaffe gör ju ingen gla’.
Nej, punsch för fulla muggar vill jag ha.
Med konjak du lockar.
Den bästa Renault.
Förlåt om jag chockar
och tar punsch ändå.
Och bjuder du på fin likör
får du ursäkta om det stör.
Jag väljer hellre Grönsteds Blå,
en Cederlunds eller Flaggpunsch å
- kanske har du ren Platin?
Jag gillar punsch,
ger du mig punsch så är jag din.
För evigt din.
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98. Lilla punschvisan
Det var en gång jag tänkte
att punschen övergiva,
men det blir aldrig av
så länge jag får leva.
För när jag en gång dör
så står det på min grav:
”Här vilar en som
svenska punschen älskat har”.
Jag gillar, jag gillar punschen,
jag gillar den som punschen skapat har.
Jag gillar, jag gillar punschen,
jag gillar punschen och dess far.
* Här brukar följa ett varierande antal tilläggsverser.

99. Jag gillar Sören
Melodi: Lilla punschvisan

Jag gillar, jag gillar Sören,
jag gillar den som Sören skapat har.
Med pallyft och kopiator,
han är så jävla, jävla bra.
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100. Jag gillar punken
Melodi: Lilla punschvisan

Jag gillar, jag gillar punken,
jag gillar den som punken skapat har.
Sex Pistols, och Magnus Uggla,
de är så jävla, jävla bra.

101. Visa vid torsdagskväll
Melodi: Visa vid midsommartid

Du häller ur flaskan en gyllene tår
av punsch ifrån Cederlunds.
Du lyfter sen’ bägarn’ och väl du förstår
att föra den till din mund.
Ikväll skall du dricka ditt livselixir
och känna den ljuva punschen som ett vårbjörkeskir.
I natt skall du bäras av Razor på bår
och kallas för fyllehund.

102. Studiemedelsrondo
Melodi: Lossa sand

. Vi dricker punsch till lunch
.
när vi har fått avin.
Vi lunchar hela dagen
tills kassan gått i sin.. ..
* Sjunges snabbare och snabbare ad nauseam.
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103. Punschkanon
Herrarna:
.. Punsch, punsch, punsch, punsch,
punsch, punsch, alla sorters ..
Damerna:
När supen runnit hädan
och maten lagts därpå,
och kaffet står på bordet,
vad väntar vi då på?
.. Jo punsch, jo 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, jo punsch
och ännu mera punsch. ..
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104. Sveriges arraktionalhymn
Text: Magnus Hartikainen
Melodi: Du gamla du fria

Du ädla, du friska, du livselixir,
med dig vill jag mina läppar blöta.
Den svenskaste drycken på jorden, den förbli.
Den gyllene, den underbara söta.
Den gyllene, den underbara söta.
Som iskall till kaffet du ställs på vårt bord,
och även som varm till torsdagslunchen.
Jag halsar dig, lenaste drycken uppå jord.
Ja, jag vill leva, jag vill dö av punschen
Ja, jag vill leva, jag vill dö av punschen

105. Punsch, punsch
Melodi: Ritsch, ratsch, fillibom

Punsch, punsch fillibom-bom-bom,
fillibom-bom-bom, fillibom-bom-bom.
Punsch, punsch fillibom-bom-bom,
fillibom-bom-bom, fillibom.
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.
Ge mig mera punsch!
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106. FestUs punschvisa
Melodi: 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.

107. Punschens lov
Melodi: Rövarna i Kamomilla stad

Ja, punschen är och punschen var
och punschen skall förbliva
en lidelse vi alla har
som inget kan fördriva.
Ja, punschen tinar upp såväl
och svalkar både kropp och själ.
Den botar begären
och lindrar besvären,
ja, punschen den gör både gott och väl.
* Från Kårspexet Sven Hedin eller en enkel tur och retur”1987.
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108. P.U.S.S. Punschvisa
Melodi: Öppna din dörr

Den första gång jag prova dig
och kände hur du kom i mig,
då föll allting jag trott var sant,
nästa gång var det likadant.
Du var så sliskig då,
som nåt jag aldrig provat på,
och hjärtat slår ett slag för var förlorad dag.
Jag gömde mig i fantasi,
långt bort från vardans tråkeri,
och var gång som jag hade dig,
så väcktes skönsång uti mig.
Nu står jag här idag,
med allt jag nånsin velat ha
och hjärtat slår ett slag för var förlorad dag.
Öppna din kork
och låt mig sedan dricka dig.
Snälla du säg inte nej,
du vet att jag vill.
Och jag ska öppna din kork,
med punsch blir var dag till kalas.
Jag ska fylla upp mitt glas
och jag ska sjunga till.
Så öppna din kork!
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109. Bered din kropp för punschen
Melodi: Bered en väg för herren

Bered din kropp för frälsning,
av guldgul karaktär.
Från gudarna en hälsning,
till alla männ’skor här.
Den bringar fred på jorden,
vi stämmer upp i orden.
Må gudars vilja ske,
men först om punsch vi be.
Se himlens änglar gråter,
när punschen tagit slut.
De tänka livet hårt är,
om ingen köper ut.
Men Gud går på systemet,
och löser det problemet.
Han måste aldrig visa leg,
han har mustasch och skägg.
* Ur ekonomspexet ”Barabbas”, 2002
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110. Änglapunsch
Melodi: Änglamark

Kalla den gudagåvaeller himlanektar, vad du vill.
Punschen den gyllne, de gamle oss skänkte.
Vet att så länge som punschen nå’nsin funnits till
glädjen den höjde och sorgerna dränkte.
Blunda och dröm om en blommande sommarnatt
svala bersåer där punschen står immig.
Eller en höstdag när Nordan har lekt tafatt,
varm punsch som ångar och ärtsoppa simmig.
Punschen den älskas ju av alla och envar.
Låt festen börja - låt punschen få flöda!
Skål alla vänner som har nå’t i glaset kvar,
hedra nu minnet av gamle kung Oscars da’r!
Kalla den gudagåva eller himlanektar, vad du vill.
Punschen den gyllne, som får oss att drömma.
Fukta din strupe, låt inte flaskan få stå still,
skåla för punschen och glasen vi tömma!
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111. Visa vid doft av punsch
Text: André Mabande
Melodi: Visa vid vindens ängar

Det går en susning igenom salen;
nån’ kände doft av en arrakspunsch.
Och så tystas så alla talen
när samfällt följande visa sjungs:
Tänk att få smutta några droppar
av den där bägarens innehåll.
När vi mot gomseglet drycken måttar
spelar sorgerna ingen roll.
Det går en susning igenom salen
när så den ändande strofen sjung’ts.
Och alla lyfter vi punschpokalen
och säger skål uti arrakspunsch!

112. Kaffe, kaffe, kaffe
Melodi: Du ska få min gamla cykel när jag dör

Vi har ätit och vi mår så väldans bra
och nu vill nog alla säkert kaffe ha.
Snart så får vi höra stönen
när vi sjunger kaffebönen.
Det ska höras ända bort till nästa sta’.
Kaffe, kaffe, kaffe, konjak och likör
ger åt alla här ett mycket glatt humör.
Och det kan ni ge er katten
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vi ska sitta hela natten
dricka kaffe, kaffe, konjak och likör.
Ofta får man höra ordet kaffetant
husets herre säger gärna helt galant
Du min rara, du min sköna,
älskar du din kaffeböna
mer än mig, det kan väl inte vara sant?
Kaffe, kaffe, kaffe...
Calle Schewen blanda kaffet sitt med Kron.
Det var medicin, han hade denna tron.
Och man blir ju allt en rask en
när man dricker kaffekasken.
Jublar högt i skyn och sedan tar man ton.
Kaffe, kaffe, kaffe...
Uti alla väder smakar fikan gott
och hos damer tungan ofta får så brått
och man skulle nog bli häpen
om man kom på kafferepen
munnen går som om den vore smord med flott.
Kaffe, kaffe, kaffe...
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113. Punschvisa
Melodi: Med en enkel tulipan

Nu med en ny och stadig krök
med armen gör vi försök
att lyfta koppen, att lyfta koppen
som står och väntar.
Håll blicken fäst vid koppens rand
och darra inte på hand.
Nu allesammans, nu allesammans
på munnen gläntar.
En liten punschtår så här placerad
i ena handen sig bättre gör
än tio liter uppå Systemet
och inga pengar att köpa för.
Spill inga droppar på ditt bord
och spill ej mer några ord.
Nu tar vi punschen, nu tar vi punschen
som står och väntar.
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114. Vädjan till punschen
Melodi: Sov du lilla videung

Kom nu lilla punschen min,
följ nu efter supen.
Snart så skall du åka in
ner igenom strupen,
till mitt stora magpalats,
där det finns så mycket plats.
Kom nu lilla punschen,
följ nu efter supen.

115. När kaffet är serverat
Melodi: Mössens julafton

När kaffet är serverat och maten tagit slut,
och alla dom som blivit allt för fulla kastats ut.
Då vill vi ha ett nytt glas med något ljust och kallt,
som höjer och förbättrar vår promillehalt.
Arrak, etanol och sakaros,
med salt och vatten blir den bästa blandning som kan fås.
Söt och sliskig, ja, rent utav viskös,
en sexton, sjutton glas så blir man medevetslös!
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116. Ärter och punsch
Melodi: Fritiof och Carmencita

Ärter och punsch, en liten rätt med traditioner.
Den smakar bra och väcker många sensationer.
Blekgul till färgen, smaken går in till märgen,
med en senap som blandas enligt gammal tradition,
så ska den njutas denna svenska folks passion,
en torsdagskväll i varje månad.
Skål nu vänner uti denna mäss,
ärter och punsch ska vi njuta utan stress.
Inga sura miner vill vi se i afton,
när doften utav ärter och punsch sprids i salongen.
Tänk på Grönstedt, Cederlund och Flagg,
åh, vilken doft från denna arraksgula tagg.
Hela natten ska vi njuta denna underbara brygd,
skål för lilla ärten och punschen.

117. Broder punschen
Text: Fluffer
Melodi:Broder Jakob

.. Var är punschen? ..
.. Kom till mig ..
.. Jag är ganska törstig ..
.. Vill ha dig ..
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118. Det finns på fester tider
Text: Chrischan Johanson
Melodi: Min soldat

Det finns på fester tider då när allt har sitt slut.
Så drick och härja, festa, raggla, sörj inte, njut.
För det kommer värre tider, tro mig min vän.
Det är korkat att vänta till sen.
Ty vinet är uppdrucket och fördrinken slut
och ölet är avslaget och snapsen slogs ut,
men det gör det samma för vi har våran punsch...
... någonstans i magen!

119. Johansson är ful
Melodi: Kostervals

Johansson är ful,
han får gömma sig i ett skjul.
Ful är Perssons bror;
Persson själv har glömt bort vart han bor.
Fulhet gör mig trött,
ge mig snabbt någonting som är sött!
Ge mig punsch,
ett glas med punsch,
nej, en flaska med punsch!
(Å’ en kasse bärs!)
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120. Låtom oss hylla punschen
Melodi: Trink, trink, brüderlein trink

Punsch, punsch vi vill ha punsch det är en underbar dryck.
Punsch, punsch massor av punsch
det är vår senaste nyck.
Ta fram en flaska och kyl den med is
ty annars kan det bli kri-is.
Ställ upp i kampen kring halvnykterhet
punsch är det bästa vi vet.

121. Sista punschvisan
Melodi: Auld lang syne

När punschen småningom är slut
och vår flaska blivit tom,
då vänder vi den upp och ner
till dess inget rinner ur.
.. Så slickar vi, så slickar vi
båd’ utanpå och i,
och finns det ändå något kvar
får det va’ till sämre dar. ..
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122. Kräftvisa
Melodi: Studentsången

Nykokta kräftor, nyslagen dill,
fem liter brännvin och sjuhundra pilsner.
Rödaste skal är ju bättre än sill.
Särskilt om man får supen därtill.
Skal kring stjärt och klor,
döljer dock smaken, bror.
Men ingen möda stor,
dess skal skall brytas opp,
och aromen skall in i vår kropp.
Helan tömmer vi snabbt till dess klor,
Halvan tar vi sen tvärt till dess stjärt.
Hurra!

123. Kräfta, kräfta prydd med dill
Melodi: Blinka lilla stjärna

Kräfta, kräfta prydd med dill
och en immig sup därtill,
bröd och smör och ost och sill,
och så några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill,
nu vi fått allt vad vi vill.
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124. Små nubbarna
Melodi: Små grodorna

Små nubbarna,
små nubbarna,
är lustiga att ta.
Små nubbarna,
små nubbarna,
dom vill vi gärna ha.
Ej röra, ej röra,
nej, skala kräftan först
och sedan, och sedan,
vi släcka ska vår törst.

125. Stänk utav sälta
Melodi: Mors lille Olle

Stänk utav sälta och doft utav dill,
lyktor som lysa i höstkvällen still.
Sorl utav röster och klirr utav glas,
tiden är inne för kräftans kalas.
Innan vår värld har gått under med brak,
ville jag föreslå eder en sak:
glädoms åt kräftan och drickom nu till,
skaldjurens drottning med krona av dill.
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126. Kräftorna sköna
Melodi: Vårvindar friska

Kräftorna sköna,
dillkronor gröna,
lysa så grant bland blommor och bla’r.
Nubbarna ila,
finna ej vila,
förrän i magen störtvågen far.
Gläd dig min mage,
håll dig beredd,
Helan vi tage,
på längd och bredd.
Och lilla snapsen
dyker så rapp sen
ner i sin sköna bädd.

127. Kräftor kräva dessa drycker
Melodi: Räven raskar över isen

Kräftor kräva dessa drycker.
Kräftor kräva dessa drycker.
En liten snaps till varje klo,
det är för strupen en lisa.
Så här gör kräftvännen när det står
kräftor på bordet och när han får
en liten snaps till varje klo.
Nu är det slut på vår visa.
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128. Våran kräfta
Melodi: Gubben Noak

Våran kräfta,
våran kräfta,
har båd’ klo och stjärt.
Klon den ska vi knäcka,
stjärten ska vi spräcka.
Sedan supen
ner i strupen
häller vi så tvärt.

129. Å detta brännvin
Melodi: I Apladalen i Värnamo

Å detta brännvin som alltid jäklas
för framåt natten man måste kräkas.
För kräftor har ju så hårda skal,
de kan ju fastna i ens anal!
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HUVUDVÄRK

130. Treo-Comp
Melodi: Längtan till landet

Morgonstund med smak av döda bävrar,
frukostmorgonen är över oss.
Hur vi stretar, hur vi alla vägrar,
så går solen likt förbannat opp.
Snart är dagen här med hemska plågor,
huvudvärk och ångest, elände, men
det finns faktiskt ett glas som dig kan rädda:
Treo-Comp, vår frälsare och vän.

131. När mitt rus har tagit slut
Melodi: I ett hus vid skogens slut

När mitt rus har tagit slut
svullen tunga tittar ut.
Hjärtat skuttar fram så fort,
vad är det jag gjort?
Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig
annars vänder magen sig.
Återställar’n kom nu in,
in i munnen min.
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132. Strömmar av whisky
Melodi: Drömmar av silver

Strömmar av whisky, strömmar av gin.
Vaknar på morgon’ full som ett svin.
Stiger ur sängen, faller omkull,
sjutusan djävlar, vad jag är full.

133. Bakfyllesång
Melodi: Änglamark

Huvudvärk, svettningar, darrningar och diarré.
Ge mig en isblåsa och en gul Jaffa.
B-vitaminer, apelsinjuice och lite te.
Kan de bakfyllan måhända bortfösa.
Festen var dålig, men nattsexan blev för bra:
Jansson’s temptation och brännvinsturnering.
Borta var jag då i går kväll men mest i dag.
No concentration, men mycket vomering.

134. Full just idag
Melodi: Rosen (refrängen)

Full just idag, men imorgon ska jag
bli nykterist för jag mår inte bra.
Den sista jag tog fick mig att få nog,
fick mig att spy i min grannes sko!
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135. Antisnapsvisa
Melodi: Sjösala vals

Huvudet vi lyfter med ett stön ur vår säng,
diskmaskin 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 någon 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, Svartvinbär och fager Bäsk!

136. Sämre och sämre
Melodi: Bättre och bättre, dag för dag

Sämre och sämre da’n därpå.
Säg mig, vad gjorde jag igår?
Många namn för hur man mår sen
både bilmek, betongkeps och Ågren.
Tag, en
akvavitamin
och gå på för full maskin.
Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj
men jag mår sämre och sämre da’n därpå!
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137. Vit vecka
Melodi: White Christmas

Jag drömmer om en vit vecka.
Sju dagar utan alkohol.
Tänk att bara skåla
i juice och cola
och sedan minnas allt man gjort.
Jag drömmer om en vit vecka,
det finns en gräns för vad jag tål.
Jag vill inte ha mera sprit
så låt nästa vecka vara vit.

138. Minnet
Text: Bosse Österberg
Melodi: Memory

Minne, jag har tappat mitt minne.
Är jag svensk eller finne?
Kommer inte ihåg.
Inne, är jag ut’ eller inne?
Jag har luckor i minne’,
sån’ där små alkohol.
Men besinn’ er,
man tätar med det brännvin man får,
fastän minnet och helan går.
* Skall sjungas på finlandssvenska.
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139. Buller och trätor
Melodi: Ja, må han leva

Buller och trätor och slagsmål och fasor,
stölder och rån, även mordbrand och död.
Drunkning, förfrysning och armod och trasor,
sjukdom och svaghet, förgiftning och nöd.
Minskning av lust och av arbetsförmåga,
slapphet i vilja, i kraft och moral.
Ärftliga anlag till sjukdom och plåga,
lidelse, olycka, tårar, skandal.
Laster och slöhet och uttröttat hjärta,
grymhet och piskslag och missbrukad makt.
Ondska, förbannelse, undergång, smärta,
fattigdom, elände, skam och förakt.
Hatet och svälten samt ängslig förbidan,
fängelse, yrsel och vansinnig blick.
Sprängning av hemmet samt sorger och kvidan,
säg vill du pröva allt detta så drick.
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140. Krognota

Melodi: Lysmaskidyll (Glow Worm”)

Tag dig en sup fast din plånbok bantar.
Räkningen här går på feta slantar:
Snaps - 400:69
Påfyllda supar - 22:10
Groggvirke - 1003:19
Mera utbångat - (fast utan kvitton)
Avrundat - 2502
Någonting att tänka på.

114

115

NÖRDIGT

141. DISKare vi skall förfalla
Text: Solo
Melodi: Jag har aldrig varit på snusen

DISKare vi skall förfalla
Festkultur fast i en while (true) loop
SELECT Gasque FROM Fest WHERE Alla
Sen hittas dricka strohrom ur ett stop
Först så lever vi som trasa
KM-livet är vår ambition
Livet börjar sen kalasa
Genom Människa-Dônk Interaktion
..Och varje vår! Vi bliro drägg!
Går fan ur spår! Och odlar skägg!
Och även då! Vi skyller på!
KTH! ..

142. Siffervisan
Melodi: Ritsch, ratsch, fillibom

..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. ..
* Upprepas allt snabbare tills alla gett upp.
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143. Système International
Melodi: Studentsången

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

144. Programmer’s Drinking Song
Melodi: 99 Bottles of Beer

99 little bugs in the code,
99 bugs in the code.
Take one down, patch it around.
100 little bugs in the code.
* Repeat until (bugs == 0).
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145. Mors lilla dator
Melodi: Mors lille Olle

Mors lilla dator åt skogen gick,
mitt i programmet sade det klick.
Svart bidde skärmen och minnet försvann,
den informationen kan ingen få fram.
Brummeli-brum, vad brummar där?
Det sprakar och gnistrar, ett jordfel det är!
Blixtar blå ifrån burken det slå,
synd att jag här nu ensam får stå.
Hyscheli-hysch, vad prasslar här?
Fram väller pappret ur printern där!
Den har fått nippran av tecken så små,
jag tror att jag snart hemåt skall gå.
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Hackerns trosbekännelse
Fader Dator, som är i Salen,
helgad vare Din skärm,
tillkomme Ditt tangentbord,
ske Din vilja, så som i minnet,
så ock på nätet.
Vår dagliga utskrift giv oss idag
och förlåt oss våra misstag
trots att vi ej förlåta
dem som skyldiga äro.
Låt oss icke behöva vänta
och fräls oss ifrån dumpar.
Ty Salen är din
och Makten hos Handledaren
i Evighet.
UNIX.
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146. Fredmans epistel N:o 81
Text och sannolikt även musik: Carl Michael Bellman

Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,
diktad vid Grafven.
Dedicerad til Doctor BLAD.”
Märk hur’ vår skugga, märk Movitz Mon Frere!
Innom et mörker sig slutar,
Hur Guld och Purpur i Skåfveln, den där,
Byts til grus och klutar.
Vinkar Charon från sin brusande älf,
Och tre gånger sen Dödgräfvaren sjelf,
Mer du din drufva ej kryster.
Därföre Movitz kom hjelp mig och hvälf
Grafsten öfver vår Syster.
Ach längtansvärda och bortskymda skjul,
Under de susande grenar,
Där Tid och Döden en skönhet och ful
Til et stoft förenar!
Til dig aldrig Afund sökt någon stig,
Lyckan, eljest uti flygten så vig,
Aldrig kring Grifterna ilar.
Ovän där väpnad, hvad synes väl dig?
Bryter fromt sina pilar.
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Lillklockan klämtar til Storklockans dön,
Löfvad står Cantorn i porten;
Och vid de skrålande Gåssarnas bön,
Helgar denna orten.
Vägen opp til Templets griftprydda stad
Trampas mellan Rosors gulnade blad,
Multnade Plankor och Bårar;
Til dess den långa och svartklädda rad,
Djupt sig bugar med tårar.
Så gick til hvila, från Slagsmål och Bal,
Grälmakar Löfberg, din maka;
Där, dit åt gräset långhalsig och smal,
Du än glor tilbaka.
Hon från Danto bommen skildes i dag,
Och med Hänne alla lustiga lag;
Hvem skall nu Flaskan befalla.
Torstig var hon och uttorstig är jag;
Vi ä torstiga alla.
* Sannolikt skriven 1790 eller möjligen något år tidigare.
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147. Fredmans sång N:o 21
Text: Carl Michael Bellman

Så lunka vi så småningom
Från Bacchi buller och tumult,
När döden ropar: Granne kom,
Ditt timglas är nu fullt.
Du Gubbe fäll din krycka ner,
Och du, du Yngling, lyd min lag,
Den skönsta Nymph som åt dig ler
Inunder armen tag.
Tycker du at grafven är för djup,
Nå välan så tag dig då en sup,
Tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
Så dör du nöjdare.
Du vid din remmare och präss,
Rödbrusig och med hatt på sned,
Snart skrider fram din likprocess
I några svarta led;
Och du som pratar där så stort,
Med band och stjernor på din rock,
Re’n snickarn kistan färdig gjort,
Och hyflar på des lock.
Tycker du at grafven är för djup...
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Men du som med en trumpen min,
Bland riglar, galler, järn och lås,
Dig hvilar på ditt penningskrin,
Innom din stängda bås;
Och du som svartsjuk slår i kras
Buteljer, speglar och pocal;
Bjud nu god natt, drick ut dit glas,
Och helsa din rival;
Tycker du at grafven är för djup...
Säg är du nöjd? min granne säg,
Så prisa värden nu til slut;
Om vi ha en och samma väg,
Så följoms åt; drick ut.
Men först med vinet rödt och hvitt
För vår Värdinna bugom oss,
Och halkom sen i grafven fritt,
Vid aftonstjernans bloss.
Tycker du at grafven är för djup...
* Skriven mellan jul och nyår 1787 medan Bellman sörjde sonen Elis som gått bort ett
par månader tidigare.

126

148. Fredmans sång N:o 35
Text och möjligen även musik: Carl Michael Bellman
. Gubben Noach, Gubben Noach
.
Var en hedersman, ..
När han gick ur arken
Plantera han på marken
Mycket vin, ja mycket vin, ja
Detta gjorde han.

..Noach rodde, Noach rodde
Ur sin gamla ark, ..
Köpte sig buteljer,
Sådana man sälljer,
För at dricka, för at dricka
På vår nya park.
..Han väl visste, han väl visste
At en mänska var ..
Torstig af naturen
Som de andra djuren,
Därför han ock, därför han ock
Vin planterat har.
..Gumman Noach, Gumman Noach
Var en heders fru; ..
Hon gaf man sin dricka;
Fick jag sådan flicka,
Gifte jag mig, gifte jag mig
Just på stunden nu.
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..Aldrig sad’ hon, aldrig sad’ hon
Kära far nå nå; ..
Sätt ifrån dig kruset;
Nej det ena ruset
På det andra, på det andra
Lät hon gubben få.
..Gubben Noach, Gubben Noach
Brukte egna hår, ..
Pipskägg, hakan trinder
Rosenröda kinder,
Drack i botten, drack i botten.
Hurra och gutår!
..Då var lustigt, då var lustigt
På vår gröna jord; ..
Man fick väl til bästa,
Ingen torstig nästa
Satt och blängde, satt och blängde
Vid et dukadt bord.
..Inga skålar, inga skålar
Gjorde då besvär, ..
Då var ej den läran:
Jag skal ha den äran;
Nej i botten, nej i botten
Drack man ur så här.
* 1 Mos 9:20-21: ”Och Noah begynte til och wardt en åkerman, och planterade en
wingård. Och tå han drack af winet, wardt han drucken, och låg oskyld i sine hyddo”.
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149. Bort alt hvad oro gör
Text: Carl Michael Bellman

Bort alt hvad oro gör,
bort alt hvad hjertat qväljer!
Bäst at man väljer
Bland desse Bouteiller
Sin mag-liqueur.
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!
Hvad var det? ... Jo präktigt,
Mallaga - ja.
* Sång nr 17 ur Bacchi Tempel.
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150. Sjösala vals
Text och musik: Evert Taube

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng.
Solen står på Orrberget, sunnanvind brusar.
Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng.
Hör min vackra visa, kom sjung min refräng!
Tärnan har fått ungar och dyker i sin vik,
ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik,
och se så många blommor
som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben,
under vita skjortan som viftar kring vadorna.
Lycklig som en lärka uti majsolens sken,
sjunger han för ekorr’n som gungar på gren!
Kurre, kurre, kurre, nu dansar Rönnerdahl!
Koko och göken ropar uti hans gröna dal,
och se så många blommor
som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
* Skrevs på Taubes sommarställe Sjösala i Stockholms skärgård 1941. På samma sätt
som Fritiof Andersson delvis var den unge Taubes alter ego så blev Rönnerdahl delvis
en symbol för en äldre Taube. Rönnerdahl svärmar för natur och soliga somrar och är
enligt Taube själv besläktad med Karlfeldts Fridolin.
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151. Så länge skutan kan gå
Text och musik: Evert Taube

Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå.
Om blott en dag eller två
så håll till godo ändå,
för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få.
Och vem har sagt att just du kom till världen
för att få solsken och lycka på färden?
Att under stjärnornas glans
bli purrad ut i en skans,
att få en kyss eller två i en yrande dans?
Ja, vem har sagt att just du skall ha hörsel och syn,
höra böljornas brus och kunna sjunga?
Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn
och som fågeln på böljorna gunga?
Och vid motorernas gång
och ifall vakten blir lång,
så minns att snart klämtar klockan för dig:
ding, ding, dång!
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå.
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odödligt
Så tag med glädje ditt jobb fast du lider,
snart får du vila för eviga tider.
Men inget hindrar dig alls
att du är glad och ger hals,
så kläm nu i med en verkligt sju sjungande vals.
Det är en rasande tur att du lever, min vän,
och kan valsa omkring i Havanna.
Om pengarna tagit slut gå till sjöss om igen
med karibiens passadvind kring pannan.
Klara jobbet med glans,
gå iland någonstans,
ta en kyss eller två i en yrande dans.
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå.
* Skrevs 1960, samma år som Taube fyllde 70.

132

152. Balladen om herr Fredrik Åkare
och den söta fröken Cecilia Lind
Text och musik: Cornelis Vreeswijk

Från Öckerö loge hörs dragspel och bas
och fullmånen lyser som var den av glas.
Där dansar Fredrik Åkare kind emot kind
med lilla fröken Cecilia Lind.
Hon dansar och blundar så nära intill,
hon följer i dansen precis vart han vill.
Han för och hon följer så lätt som en vind.
Men säg varför rodnar Cecilia Lind?
Säg var det för det Fredrik Åkare sa:
Du doftar så gott och dansar så bra.
Din midja är smal och barmen är trind.
Vad du är vacker, Cecilia Lind.
Men dansen tog slut och vart skulle dom gå?
Dom bodde så nära varandra ändå.
Till slut kom dom fram till Cecilias grind.
Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia Lind.
Vet hut, Fredrik Åkare, skäms gamla karl’n!
Cecilia Lind är ju bara ett barn.
Ren som en blomma, skygg som en hind.
Jag fyller snart sjutton, sa Cecilia Lind.
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odödligt
Och stjärnorna vandra och timmarna fly
och Fredrik är gammal men månen är ny.
Ja, Fredrik är gammal men kärleken blind.
Åh, kyss mig igen, sa Cecilia Lind.
* Melodin är hämtad från den engelska folksången ”Monday Morning”. Sången framfördes
för första gången 1966 av Marie-Louise Jangsved i Lisebergs konserthall, vartefter
Vreeswijk spelade in sången själv.
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153. Fredmans sång N:o 64
Text och möjligen även musik: Carl Michael Bellman

”Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN.”
Fjäriln vingad syns på Haga,
Mellan dimmors frost och dun,
Sig sitt gröna skjul tillaga,
Och i blomman, sin paulun;
Minsta kräk i kärr och syra,
Nyss af Solens värma väckt,
Til en ny högtidlig yra
Eldas vid Zephirens flägt.
Haga, i ditt sköte röjes
Gräsets brodd och gula plan;
Stolt i dina ränlar höjes
Gungande den hvita Svan;
Längst ur skogens glesa kamrar
Höras täta återskall,
Än från den graniten hamrar,
Än från yx i björk och tall.
Se Brunsvikens små Najader
Höja sina gyldne horn,
Och de frusande cascader
Sprutas öfver Solna torn;
Under skygd af hvälfda stammar,
På den väg man städad ser,
Fålen yfs och hjulet dammar,
Bonden mildt åt Haga ler.
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odödligt
Hvad Gudomlig lust at röna
Innom en så ljuflig Park,
Då man hälsad af sin Sköna,
Ögnas af en mild Monark!
Hvarje blick hans öga skickar,
Lockar tacksamhetens tår;
Rörd och tjust af dessa blickar,
Sjelf den trumpne glädtig går.
* Skriven 1790 eller 1791. Del av brev från domkapitlet i Lund till stiftets präster
daterat 10 februari 1768:”Som til Consistorium blifwit inlemnade trenne st: wisor
tryckte här i Lund år 1767, den första Mökärringens wisa, den andra Gubben Noachs
och den tredje Herr Otto han tiente etc: ibland hwilka den om Gubben Noah må bedröfwa
och oroa alla rättsinnade, i det at denna heliga Gudsmannen uti denna wisa, hwilken
såsom pränt en stor del af gemene man tror wara infallibel, föreställes såsom en extreme
drinkare, som dageligen sofwit ut det ena ruset efter det andra;... ty har Consistorium
til at förekoma slik oro och förargelse funnit nödigt, at härmedelst anmoda och erhindra
Wen: Clerum at det genom tienliga föreställningar söker til at förmå sina åhörare at
godwilligt lemna ifrån sig dessa wisor med flera förargeliga skrifter, om några skulle
finnas och samma sedan genom Probsten i häradet Consistorio tilsenda, samt derjämte
flitigt åtwarna dem för sådant, som til ingen upbyggelse tienar, men wäl til mycken
förwärring.”
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154. Calle Schewens vals
Text och musik: Evert Taube

I Roslagens famn på den blommande ö,
där vågorna klucka mot strand,
och vassarna vagga och nyslaget hö
det doftar emot oss ibland,
där sitter jag uti bersån på en bänk
och tittar på tärnor och mås,
som störta mot fjärden i glitter och stänk
på jakt efter födan, gunås.
Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron
till angenäm styrka och smak
och lyssnar till dragspelets lockande ton,
som hörs från mitt stugugemak.
Jag är som en pojke, fast farfar jag är,
ja rospiggen spritter i mig!
Det blir bara värre med åren det där
med dans och med jäntornas blig.
Se, måsen med löjan i näbb han fick sitt!
Men jag fick en arm om min hals!
O, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt,
spel opp, jag vill dansa en vals!
Det doftar det sjunger från skog och från sjö,
i natt skall du vara min gäst!
Här dansar Calle Schewen med Roslagens mö
och solen går ned i nordväst.
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Då vilar min blommande ö vid din barm,
du dunkelblå, vindstilla fjärd
och juninattsskymningen smyger sig varm
till sovande buskar och träd.
Min älva, du dansar så lysande tyst
och tänker, att karlar är troll
den skälver, din barnsliga hand, som jag kysst,
och valsen förklingar i moll.
Men hej, alla vänner som gästa min ö!
Jag är både nykter och klok!
När morgonen gryr, skall jag vålma mitt hö
och vittja tvåhundrade krok.
Fördöme dig skymning, och drag nu din kos!
Det brinner i martallens topp!
Här dansar Calle Schewen med Roslagens ros,
han dansar till solen går opp!
* Komponerad på begäran av Albert Engström en dag i juli 1931, då Taube skulle
inväljas i Pelarorden. Engström var ordens hövding och Taube ”togs till fånga” och
skulle inte släppas fri förrän han skrivit en visa om den stockholmska skärgården och
Roslagens högsommarluft och småningom allt dunklare julinätter”. För att få inspiration
gav sig Taube ut i sin segelbåt och blev då enligt legenden vittne till bl.a. bryggdans och
hur värden Carl von Schewen drack kaffekask i sin berså.
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155. Fritiof och Carmencita
Text och musik: Evert Taube

Samborombon, en liten by förutan gata
den ligger inte långt från Rio de la Plata
nästan vid kanten av den blåa Atlanten
och med Pampas bakom sig många hundra gröna mil,
dit kom jag ridande en afton i april
för jag ville dansa tango.
Dragspel, fiol och mandolin
hördes från krogen och i salen steg jag in,
där på bänken i mantilj
och med en ros vid sin barm
satt den bedårande lilla Carmencita.
Mamman, värdinnan satt i vrån
hon tog mitt ridspö, min pistol och min manton.
Jag bjöd upp och Carmencita sa:
Si gracias, señor, vamos a bailar este tango.
Carmencita lilla vän,
håller du utav mig än?
Får jag tala med din pappa och din mamma,
jag vill gifta mig med dig Carmencita!
Nej, Don Fritiof Andersson,
kom ej till Samborombon,
om ni hyser andra planer när det gäller mig
än att dansa tango.
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odödligt
Ack, Carmencita gör mig inte så besviken
jag tänker skaffa mig ett jobb här i butiken
sköta mig noga, bara spara och knoga,
inte spela och dricka men bara älska dig
säg, Carmencita, det är ändå blott med mig
säg, som du vill dansa tango?
Nej, Fritiof, Ni förstår musik,
men jag tror inte Ni kan stå i en butik
och förresten sa min pappa just idag att han visste
vem som snart skulle fria till hans dotter.
En som har tjugotusen kor,
och en estancia som är förfärligt stor.
Han har prisbelönta tjurar,
han har oxar, får och svin,
och han dansar underbar tango.
Carmencita lilla vän,
akta dig för rika män
Lyckan den bor ej i oxar eller kor
och den kan inte heller köpas för pengar.
Men min kärlek gör dig rik,
skaffa mig ett jobb i er butik!
Och när vi blir gifta söta ungar ska du få,
som kan dansa tango!
* 1912 kom Taube till Samborombon för första gången och det var i grannbyn El Cerro
de la Gloria som han träffade Carmencita, eller Cecilia de Cortejarena som hon hette i
verkligheten. Fast det är nog något tveksamt om en stor jordägare verkligen lät sin blott
femtonåriga dotter dansa tango med en utländsk diversearbetare...
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156. Änglamark
Text och musik: Evert Taube

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna.
Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna.
Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm,
leka tittut mellan blommande grenar.
Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm,
låt fiskar simma kring bryggor och stenar.
Sluta att utrota skogarnas alla djur!
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa!
Låt sista älven som brusar i vår natur
brusa alltjämt mellan fjällar och gran och fur!
Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill,
jorden vi ärvde och lunden den gröna.
Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill
låt dem få leva, de är ju så sköna.
* Skrevs 1971 till Hasse & Tages film Äppelkriget som handlar om hur trakten Änglamark
hotas av ett storföretag som vill bygga ett Deutschneyland. Genom protester och trolldom
avvärjs slutligen hotet. Evert Taube medverkar i filmen tillsammans med hustrun Astri,
bl.a. reciterar han en bit av sångtexten.
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157. Nocturne
Text och musik: Evert Taube

Sov på min arm! Natten gömmer
under sin vinge din blossande kind.
Lycklig och varm snart du drömmer
flyr mig i drömmen som våg flyr vind.
Fångas igen. Flämtar. Strider.
Vill inte. Vill. Och blir åter kysst.
Slumra min vän! Natten skrider.
Kärleken vaktar dig ömt och tyst.
Sov på min arm! Månens skära
lyftes ur lundarnas skugga skyggt
och på din barm, o, min kära,
täljer dess återglans timmarnas flykt.
Helig den frid hjärtat hyser
mitt i den virvlande blodstormens larm!
Slut är din strid. Månen lyser.
Vårnattsvind svalkar dig. Sov på min arm!
* Från ”Ballader i det blå”, 1948.
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158. Brev från kolonien
Text: Cornelis Vreeswijk

Hejsan morsan, hejsan stabben!
Här e brev från älsklingsgrabben.
Vi har kul på kolonien,
vi bor tjugoåtta gangstergrabbar i en...
...stor barack med massa sängar.
Kan ni skicka mera pengar?
För det vore en god gärning
jag har spelat bort vartenda dugg på tärning.
Här e roligt vill jag lova
fastän lite svårt att sova.
Killen som har sängen över mej
han vaknar inte han, när han behöver, nej!
Jag har tappat två framtänder
för jag skulle gå på händer
när vi lattjade charader
så när morsan nu får se mig får hon spader.
Uti skogen finns baciller
men min kompis han har piller
som han köpt ut av en ful typ
och om man äter dom blir man en jättekul typ.
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Jag är inte rädd för spöken
för min kompis, han har kröken
som han gjort utav potatis
och den säljer han i baracken nästan gratis.
Våran fröken är försvunnen,
hon har dränkt sig uti brunnen
för en morgon blev hon galen
för vi släppte ut en huggorm i matsalen.
Föreståndarn han har farit
han blir aldrig va han varit
för polisen kom och tog hand
om honom för en vecka sedan när vi lekte skogsbrand.
Uti skogen finns det rådjur,
i baracken finns det smådjur
och min bästa kompis Tage
han har en liten fickkniv inuti sin mage.
Honom ska dom operera.
Ja, nu vet jag inge mera.
Kram och kyss och hjärtligt tack sen
men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
* Baserad på sången ”Hello mother, hello father”. Var med på Cornelis andra skiva
1965 och blev en stor succé för den då 27-årige trubaduren.
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159. Hönan Agda
Text och musik: Cornelis Vreeswijk

Jag ska be att få ställa upp
med en visa om en tupp,
som var gammal och utsliten,
impotent och väderbiten.
Hönsen klagade och gnällde
för han dem ej tillfredställde.
Dom skrev på en petition:
Ge vår tupp förtidspension.
Vi vill ha en tupp med sting.
Den vi har han ä’ ju ding,
saknar lust och energi
saknar allt vi är förtjusta i.
Skaffa oss en ny bemanning,
annars fixar vi äggstanning.
Se nu till att det sätts fart,
ty vi blir desperata snart.
Gammeltuppen fick nog och for,
dit där inga höner bor.
Ingen grät när han for hädan,
en ny tupp var ordnad redan.
Hönsen var så nyfikna så,
men det var lång leveranstid på’n.
Men dom fann sig i sin lott,
för’om vänta på nå’ gott.
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Tänk när tuppen äntligt kom,
hönsen blev som galna dom.
Vilken kam han har, nu står den,
vilken näbb den e’ nog hård den.
Hönsen flängde omkring i yran,
tuppen hade ett bestyr han,
Men som han var frisk och sund,
fick vart höns en kärleksstund.
Men lilla söta hönan Agda,
hon blev blåst på ovansagda.
Tuppen skulle just hoppa på’na.
Agda titta ur ögonvrårna,
men det blev ej som Agda trodde.
Tuppen bara stod och glodde
tills han plötsligt med en snärt
slet en fjäder ur hennes stjärt.
Agdas blod i pulsen brände,
hon stod still men inget hände.
Flera veckor efter den dagen
var hon den enda oskulden i hagen.
Varje dag i alla väder
ryckte tuppen ut en fjäder
och en dag, de’ e’ synd och skam,
titta Agdas rumpa fram.
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Agda skämdes och grät och tjöt
var gång tuppen en fjäder snöt
och en dag blev det för mycket
Agda svek för det inre trycket,
för sorgen och för kärlekskvalen.
Nästa gång han kom, blev Agda galen
och hon skrek uti falsett:
Hörru du din jäkla sprätt, sa hon.
Nu vill jag ha ett ärligt svar
varför du mina fjädrar tar,
varför nobbar du mig i ett kör,
det du med dom andra hönsen gör?
Tuppen svarade smått generat:
Du, jag älskar dig passionerat.
Allt du ber om ska du få,
men jag vill ha dig naken då!
* Framfördes första gången 1969. Cornelis själv hatade den här sången eftersom folk
alltid tjatade om den.
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De tio budorden
1. Du skall inga andra gudar hava jämte Razor.
2. Du skall icke missbruka Razor, den ärades, namn eller lära, ty
han skall då straffa dig genom sina mest förödande ombud.
3. Tänk på fredagen så att du helgar den. Helga även lördagen.
4. Du skall hedra de i klubbmästeriet som bär overall på det att det
må gå dig väl och att du bliva ledd när du ragglar.
5. Du skall icke spy ner dig eller någon annan DISKtrasa, icke heller
skall du spy på någon marskalk i DISK KM.
6. Du skall icke stjäla någon annans öl.
7. Du skall icke ljuga om hur full du var igår.
8. Det du icke komma ihåg från gårdagens fest har inte hänt.
9. Du skall icke svina lagom.
10. Aldrig skall du icke avstå från att inte förtära något som ej
innehåller alkohol.
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160. DISKs Nationalsång
Melodi: Rysslands Nationalsång

Vårt namn är D I S K
från Kista vi äro,
Vi kan vara snälla eller ställa till besvär
Men drabbats ni har av en olycka stor
för ikväll ska vi supa och bedriva hor.
Ni längtar nog,
till dess vi åker bort igen,
med djurtransporten till Sibirien.
Men mest utav allt så längtar ni till,
att med oss få grova så mycket ni vill.
vårt namn är DISK!
* Sjunges stående med handen på hjärtat och utan huvudbonad.
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161. Jag kan lära dig C
Text: Arian och Sixten
Melodi: En helt ny värld

Låt mig visa dig kod
Vacker, effektiv, härlig
Säg om du ska va ärlig,
har du drömt om den ibland?
Jag kan lära dig C
Egen minneshantering
Pekare och funktioner
om du kodar här med mig
Hello World!
Här får vi göra som vi vill
Koden regerar här!
C och lär!
Kompilatorn är vår vän
En helt ny värld
Utan nån jävla MDI
Inget designertjat, så underbart
Att koda i en helt ny värld, med dig
* Framfördes på julfesten 2011. Ett tag var den en stående omstart och senare blev
känd som låten där samtliga närvarande DISK KMare ska bli utburna. Sedan har den
gått vidare till att bli en typisk låt att sjunga i konjunktion med Spritbolaget.

151

DISK KM

162. Onanera

Text: Sober
Melodi: Hallelujah, (L Cohen)

Jag brukade vara nere förr
tills jag upptäckte min bakdörr
Nu vill jag ju bara smeka mera
Då hörde jag en inre röst
nu saknar jag ju inga bröst
Den viskade och beordra’
”Onanera!”
Onanera, onanera
Onanera, onanera
Jag är nästan som en datalog
Det var rätt länge sen jag låg
Men jag saknar det faktiskt inte mera
Jag satte mig vid datorns skärm
och drog servetten ur min ärm
Och började så smått att onanera
Onanera…
Det finns ett drag i varje man
att röra nåt så fort han kan
Och lyxrunk, det krävs bara att planera
Och snälla, det finns ingen gräns!
Om man inte har impotens
Men man kan ändå andra onanera!
Onanera…
* Skrevs på DISK KMs externsittning den 7e april 2015 ett spex om onani.
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163. Sång till DISK KM
Text: Ida Wellner
Melodi: Sång till friheten

Vi är det finaste vi vet,
vi är det vackraste i världen.
Vi är så svarta med revärer utav guld,
här från Sibirien regerar vi vårt välde.
DISK KM är vårt stolta namn.
Marskalk - en titel som ska äras!
Svabbmeistrar - gamla klubbor, vraken - veteraner,
Razor är vår gud och trasorna hans pungsvett.
Vi är det finaste vi vet!
* Framfördes som klubbmästarspex på en internfest under trasperioden hösten 2000.

164. Blind men full
Text: Janne Weijnitz
Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Vi dricker den sprit som vi får, fallera.
Av finkel så känner vi små spår, fallera,
och sorger har vi inga
där vi blinda går och vingla.
För vi har ju ett rus skaffat oss, fallera.
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165. Tappra trasor
Text: Sara von Knorring
Melodi: Internationalen

Det är en skara tappra trasor,
som genomlidit stor misär.
De sitter här och känner fasor,
anar ondska och onda begär.
De kämpar för att kunna orden
att inte missa någon lag.
Men trasans onda lott på jorden
ger varken hopp eller sköna behag.
Vi har hotat med dônken,
vi har dunkat med hand,
vi har handskats med lorten,
vi har lortat när vi kan.
Vi har kunskap som skrämmer,
vi har skrämt dem till lik,
vi har liknat var trasa
vid en avgrundsdjup tragik. Tragik, tragik!
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När vraken slabbat ner en trasa,
så går den knappt att vrida ur.
Två ögon stirrar då med fasa,
kan det vara min tur nu?
Nu är det dags att visa vägen
att supa in de få som tål.
På slutet vinner alltid trägen,
starkare än alkohol.
Vi har hotat med dônken,
vi har dunkat med hand,
vi har handskats med lorten,
vi har lortat när vi kan.
* Skrevs till insupet hösten 2001.
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166. Dônkkanon
Text: Sara von Knorring
Melodi: Punschkanon

Herrarna:
..Dônk, dônk, dônk, dônk, dônk, ddônk, ge dem mera ..
Damerna:
Vi tager vad vi haver och blandar till en smet,
det luktar gammal flodhäst, ser ut som monsterklet.
..Åh dônk, åh dônk, åh gammal hederlig dônk. ..
Om trasan inte lyssnar och lär sig det den hör
då ljuder visselpipan och röster höjs i kör.
..Åh dônk, åh dônk, åh ge dem mera dônk. ..
En tjock och klibbig kyla i trasans strupe sprids,
magen exploderar och verkligheten vrids.
..Åh dônk, åh dônk, åh ännu mera dônk. ..
En lättad marskalk flinar, betraktar trasans fel,
men här går ingen säker, det kallas passivt spel”!
..Åh dônk, åh dônk, åh ännu mera dônk. ..
När vraken supit ut sig, men ingen trasa fått,
då gosar de med donken och tröstar sig så smått.
..Åh dônk, åh dônk, åh söta rara dônk. ..
* Skrevs till en internfest hösten 2001.
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167. Spexkanon

Text: Rasmus Larsson, Osborne von Waldegg, m.fl.
Melodi: Punschkanon

Herrarna:
..Spex, spex, spex, spex, spex, spex, ännu mera ..
Damerna:
Vi sitter på vårt förkör å spånar jävligt hårt,
men skriva visor utan snusk, det är så jävla svårt.
..Åh spex, åh spex, vad hände med vårt spex? ..
När vraken skriver spexet då blir det inget gjort,
vi sätter oss på tåget, då går allt jävligt fort.
..Åh spex, åh spex, vad hände med vårt spex? ..
Idéer om Bin Ladin, de ratas ganska kvickt,
precis som våran fist-sång å annat jävligt sickt.
..Åh spex, åh spex, det kanske blev ett spex? ..
Så nu vi står på festen å sjunger ganska bra,
å vi är ganska roliga, här saknas det en rad.
..Åh spex, åh spex, det blev ändå ett spex! ..
* Skrevs under förköret till en marskalkssittning hos Föreningen Ekonomerna våren
2002.

157

DISK KM

168. Trasig marskalk
Text: Martin Johnsson
Melodi: Jag är fattig bonddräng

Jag är trasig marskalk men jag lever ändå.
Pubar går och kommer medan jag knogar på.
Svabbar, går och tömmer, sköljer, torkar och bär.
Står med Falcon-tappen, häller öl till vår här.
Jag är trasig marskalk och har capsat i grus.
Uti vida världen har jag skaffat ett rus.
Hånglat, grovat, horat, har jag också förstås.
Bytt en massa märken, så har jag festat loss.
Så gått alla pubar, fester, roligt och kul.
Med de alla arren och med andra haft strul.
Jobba, slita, svettas, ja terminerna ut.
Åren som en marskalk, de har nu tagit slut.
Men då säger Razor: ”Trasig marskalk, kom hit!
Jag har sett din strävan och ditt eviga slit.
Därför, trasig marskalk, är du välkommen här.
Därför, trasig marskalk, skall du vara mig när.”
Och jag, trasig marskalk, står så still inför Gud.
Iklädd svart och guld i våran heliga skrud.
”Nu du”, säger Razor , ”är ditt arbete slut.
Nu du, trasig marskalk, nu får du vila ut.”
* Skrevs till Martinis vrakning på internfesten 1/10 2005. Framfördes av Martini
själv som enligt egen utsago ”fick lite damm i ögat”.

158

169. Längden har visst betydelse
Text: CAlle Almquist
Melodi: I Apladalen i Värnamo

På långa visor, epos, ballader,
med sina ändlösa antal rader,
jag blivit trött, ge mig nu en kort!
Min nubbe står här och dunstar bort!
* Framfördes till kraftigt jubel på kräftskivan 26/8 2006.

170. Jag är en full person
Melodi: Mer jul

Jag är en full person, som tappat skon,
stupfull och enerverad.
Jag har nubbe och sill, och det ska lite till,
innan jag tar mycket mera.
Men jag har en dônk som räcker rätt långt,
ja, den räcker till varje flaska.
När maten är slut, och klubban bärs ut,
och vi andra börjar gasqua.
..Jag vill ha, mer sprit
Ge mig, mer sprit. ..
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Tusen flaskor som klirrar,
groggar så långt jag ser,
små röda ögon som tindrar,
vill jag ha fler.
En student glöms bort, om han bara leker sport,
eller tittar på konstiga filmer.
Nej, ge mig ovvar med stil, och mängder med fil
och dônk att blanda ut med.
En sektion som drar in cash och inte dricker bärs,
en Sekt som pillar navel.
Men KM kan sprit, när vi får invit,
står barskåpet på vid gavel.
Jag vill ha..
* Denna sång skrevs gissningsvis någon gång runt 1999-2000. Tyvärr kommer ingen
längre ihåg vem som skrev den eller i vilket sammanhang.
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171. Disciplinsång

Text: Karin Holm och Sara von Knorring
Melodi: Rövarna i Kamomilla stad

Nu ska vi lära disciplin,
nu är vi här och festar.
Men vi är jäkla fyllesvin
som tillvaron förpestar.
Det händer nog att vi ibland
vill ha en saftig tår på tand.
Nu tänker vi stilla vårt onda begär,
både marskalk å trasa å vrak minsann.
Pudumpumpum...
En varning är nog på sin plats
när DISK är här i huset.
Då blir det både öl och caps
vi stå för värsta buset.
Så hissa upp er röda flagg,
håll armen hårt omkring ert ragg.
Nu tänker vi stilla vårt onda begär,
både marskalk å trasa å vrak minsann.
* Skrevs till en marskalkssittning på Lärarhögskolan hösten 2001, temat var disciplin.
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172. En enkel sång om studentlivet
Melodi: Jag fångade en räv

Jag skulle åka hiss idag,
från 3:an upp till 5:an.
Men hissfan har ett eget liv,
jag hamnade i källar’n.

Pascal är ingen match sa jag
och skulle imponera.
Men ångra vad jag sa fick jag
när jag skulle kompilera.

Vi pluggar här på DSV
och tror vi valt det rätta,
för kurserna på KTH
vi tyckte var för lätta.

Hissfan fungerar ej
så i trappa blir det spring.
Vad gör jag på DSV
när allting kommer kring?

Records hit och errors dit,
jag fattar ingenting.
Vad gör jag på DSV
när allting kommer kring?

KTH har låg nivå,
dom lär sig ingenting.
Vi har kul på DSV
när allting kommer kring.

* Skriven av DISKtrasorna 1995.
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173. Nu krökas det
Text: (Förmodligen) Rasmus Larsson
Melodi: Nu grönskar det

Nu krökas det i Kistas famn,
nu supas öl och sprit.
Kom med, kom med på fylleslag
och ramla hit och dit.
Var punsch är som en gyllne tår
som svalkar ditt begär.
Så skål min vän, sup ner dig nu
ty kvällen den är här.
* Rasmus hittade sången uppskriven på baksidan av ”Dagordning 02-05-17 Extra
årsmöte” men det är oklart om han framförde den då, eller om den framförts överhuvudtaget.

174. Kort svinvisa

Text: ”Ärkesvinet” Janne Weijnitz
Melodi: Tomten, jag vill ha en riktig jul (refrängen)

Pappa, jag vill bli ett ärkesvin,
böka och stöka, kröka och pöka.
Pappa, jag vill bli ett ärkesvin,
ett sånt som man är när man har roligt, skål!
* Skriven av Janne Weijnitz 1993, bland DISK KM:s första klubbmästare
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175. Sjörövarsången
Text: Martin Johnsson
Melodi: Rövarna i Kamomilla stad

Ja, vi skall ut på sjöslag nu,
vi kapar oss en Silja.
Vi grovar loss på haven sju,
dräggar med de som vilja.
Med hög procent blir grogg rejäl.
En finsk och rolig skylt vi stjäl
Vi tax-freen belägrar
och fulla vi lägrar
kaptenen och styrman och Silja-säl.
Pudumpumpum…
Ja, capsa i urinprovsmugg.
I cirkeln vi regerar.
Sen bryr vi oss ej ens ett dugg,
vi tappen ockuperar.
I färjans matsal ligger vi,
och finska ölen flödar i.
Den lindrar besvären
men väcker begären
för styrman, kapten och en Silja-säl.
* Varje höst brukar DISK KM vara med på den jättelika studentfesten Sjöslaget. Den
äger vanligen rum på en av Silja Lines finlandsbåtar där spriten är billig och maten på
buffén aldrig tar slut för den som har aptiten i behåll på hemresan. Sången framfördes
av Spexmesteriet på den lika traditionella sillunchen innan resan 10/10 2004.
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176. Min värsta tid
Text: Martin Johnsson
Melodi: Vår bästa tid är nu

Min värsta tid blir snart
för jag kan inte längre sitta rakt.
Och det känns underbart.
Jag har fördruckit mig på öl och vin och dônk.
Tror nog fan att det känns,
aldrig att jag druckit hälften ens.
Men nu jag törstig är,
så jag får nog allt ta en till, och till, å till.
* Framfördes av trasa 6 till sittande, tysta ovationer på hans insup 10/5 2003.

177. Ge oss nå’t som dövar
Text: CAlle Almquist
Melodi: I Apladalen i Värnamo

På denna falsksång från våra trasor,
med usla rim där de sjunger ”Razor”,
vi vill ibland inte höra alls,
blott få nå’t dövande i vår hals.
* ”Razor”i texten ovan uttalas alltså ”rasor” och inte ”rejsor”. Helt tokigt! Det här är
för övrigt en sång man inte vill behöva sjunga särskilt ofta.
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178. Subliminalt meddelande
Text: CAlle Almquist
Melodi: Pippis sommarvisa

Festade med gyckel, fylla, stoj och glam.
Skulle ta min cykel men hamna’ bak och fram.
Stjärten uppå styret, det har man inget för.
Huden blir lätt rispad, man ser ej vart man kör.
* Sjöngs kanske för första gången på kräftskivan 20/8 2004.

179. Utnämnda av Razor
Text: Martin Johnsson
Melodi: Han har öppnat pärleporten

Vi av Razor är utnämnda
med sin vishet djup och stor
han har givit oss ett ansvar
för att Razor på oss tror.
Han har öppnat våra sinnen
så att KM leva kvar.
Genom dônken har han frälst oss
och välsignat oss han har.
En gång, vi var ynklig trasa.
Nu vrak, marskalkar, styrelsen.
Vi förkunnar nu de budord
som Razor skrev i sten.
Han har öppnat våra sinnen...
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180. En pestig kräfta
Text: Martin Johnsson
Melodi: I Apladalen i Värnamo

En gång i somras jag skulle bada,
så ut i sjön började jag vada.
Nu vi berätta vad hände då,
att det är sant, jo! Skall ni förstå!
Hörru du, ja, jag bada naken,
i mässing bara, visa’ jag baken.
Denna kväll då var vattnet kallt
till följd av detta så krympte allt.
Men plötsligt när jag i vattnet simma,
det gjorde ont så jag nästan svimma.
En kräfta klämde fast på min snopp,
å jag sa Dig skall jag äta opp!”
På min task jag tror kräftan glodde
Det är en mask!”var nog det han trodde.
Så nu jag fiskat på detta sätt
alla kräftor till dagens rätt.
Men kräftor köpas skall i butiken
för hör på detta själva tragiken.
Att jag blev vanställd, det må va’ hänt
men det var synd jag blev impotent!
* Framfördes av Spexmesteriet på KM:s årliga kräftskiva 20/8 2005.
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181. Haiku till DISKs marskalkssittning
Text: Sebastian Stureborg

Mulen kväll vid DISK
Framtiden är mörk för mig
där ett ljus, Foo Bar
* Framfördes på marskalkssittningen 1/3 2004 av en DSV-student med ett förflutet i
Lunds klubbmästerivärld.

182. Klappa ej djuren för fan!
Text: Martin Johnsson
Melodi: Du ska få min gamla cykel när jag dör

Klappa kossan på dess våta, blöta nos.
Smek en mule om du gillar lite gos.
Vad gör lite mul- och klövnär man för varningsbud är döv,
ja, på dônken köp en rätt med kossamos.
Klappa apan om du tycker den är grann.
Smeka Tarzans morsa, bara litegrann.
Men får du ett kärleksbett,
så att blodet blir till svett,
skall du veta att det stärker varje man.
Klappa fågeln om du tycker den är fin.
Smek en pippi, då får du ett saligt flin.
Ja, gojan den är hes,
men du är väl ingen mes,
trots att papegojan verkar lida pin.
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Klappa vraket med en smutsig ovverall.
Smek ett vrak så får du vraket snart på fall.
Men kommer du för nära
kommer sjukdom dig besvära
mot vrakbaciller trasor ej står pall.
Men blir du sjuklig får du säkert religion.
Ta då nattvard varje dag, det stärker tron.
Men har du fått för mycket,
så du inte pallar trycket,
då välkomnar nog hin håle dig ditt jon.
* Vrakspex skrivet till insupet 29/10 2005. En nog så viktig varning i dessa tider då
allehanda farsoter hotar den som klappar och smeker för mycket eller för ofta.

183. Ju mera bränt vi dricker
Text: Martin Johnsson
Melodi: Ju mer vi är tillsammans

Ju mera bränt vi dricker,
vi dricker, vi dricker,
ju skönare det sticker,
i halsen sticker rent.
För hellre rent, än alltför lent,
och ännu är det ej för sent.
Så mera bränt vi dricker,
tills levern sprängs av rent.

169

DISK KM

184. Uti vår Foo Bar
Text: Britney
Melodi: Uti vår hage

Uti vår Foo Bar där rinner Zubr
Vårt ljuva guld
Vill du mig någe’, så träffas vi där!
Drick lager och goa groggar,
Drick suröl och massa fulsprit,
Ät gyllene tosten, drick Foo Bars guld!
Fagra marskalkar där bjuda på öl.
Drick Foo Bars guld
Vill du, så får du ett märke av mig!
Drick starksprit och punsch o’ nubbe,
Drick Whiskey som luktar gubbe.
Ät gyllene tosten, drick Foo Bars guld!
Uti vår Foo Bar finns Razor och bärs,
Drick Foo Bars guld
Men utav allt Zubr kärast oss är!
Drick Zubr och mera Zubr,
Och sen ännu mera Zubr,
Drick ljuvaste Zubrn, drick Foo Bars guld!

170

185. Trasan mår
Text: Hjärtat
Melodi: Helan går

Trasan mår,
Inte jätte jätte bra,
Trasan mår,
Helt okej sådär.
Och den som inte ovven tar,
Den heller inte vraka får.
Trasan måååår,
Så jävla jävla bra!
* Skrevs av trasorna till insupet 2018.

186. Fest i Foo

Text: Lucifer, Hjärtat och Plinkplonk
Melodi: Rose Tattoo

Jag började som trasa, liten som ett nyfött barn.
Jag vaknade en onsdag, hade knappt ett öre kvar.
Hur fan ska jag kunna konsumera en öl för sjuttio spänn?
Studenter har det svårt med bara CSN.
Så jag föll ner på mina knän
och bad högt till min gud.
”Åh Razor ge mig kraft och styrka jag vill ha det kul.”
Han svara: ”Trasa är du korkad?
Klart finns en plats för dig
en plats med mat, sprit, alkfritt för varje kille, varje tjej.”
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..Och vid 15:45 öppnade du dörren hem
marskalkar, vrak och trasor som aldrig kan få nog.
Åh Razor är min bästa vän
jag vill aldrig åka hem igen,
Låt Zubrn flöda fritt för det är fest i Foo.
Det är fest i Foo.
Det är fest i Foo.
Halsa whiskey, rom och gin när det är fest i Foo. ..
Det är fest i Foo.
Det är fest i Foo.
Vaknar upp uti en skog
efter en fest i Foo!
*Framfördes på insupet 2018 av Kelly-trasorna. Att vakna upp uti en skog refererar till
en trasa som efter en pub mysteriskt vaknade dagen efter bland träden i Hallonbergen.
Bör framträdas med banjo.

187. En Haiku Om Spex
Text: Lucifer

Spexa är för svårt
Jag vill hellre dricka öl
Så gutår, och skål.
*Framfördes på sittningsskolan katastrof-året 2020. Detta spex ledde till att Lucifer
blev utjagad av en arg Örn ihållandes en kvast, då gutår betyder skål.
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188. KMS fel
Text: Frodo
Melodi: Bögarnas fel

Över hela denna NOD - Oh yeah, oh yeah.
Sker söndagstentor och Metod - Åh, ack och ve!
Men ni som går med Razor har ändå ryggen fri
för roten till all världens ondska, det är inte ni.
Nej, det är KMS fel - KMS fel!
KMS fel - KMS fel!
I stadgan står det skrivet,
det är KMS fel.
Jag vet inte vilken paragraf,
kapitel eller del.
Men nånstans där i står det.
Det är KMS fel.
Mitt progtenta-resultat.
KMS fel.
Att CSN försvinner snart.
KMS fel.
KTH och Handels
och allt annat hemskt.
Att flaskan på Okanagan
blev så jävla sämst.
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Ja, det är KMS fel - KMS fel!
KMS fel - KMS fel!
Kista står i brand
och det är KMS fel.
På Kistan fick jag Innis
fast jag ”nånting gott” beställt.
På nåt sätt kan jag känna,
det var KMS fel.
Mjölkdrink i ett mittenglas.
KMS fel.
Att Zubr-kannor går i kras.
KMS fel.
Att Qmisk nuförtiden,
serverar mindre bäsk.
Att dagens ungdom
numer bara köper alkoläsk.
Ja, det är KMS fel - KMS fel!
KMS fel - KMS fel!
Allt är upp och ner
Och det är KMS fel.
Min uppväxt gjort att
jag nog aldrig kan ha disciplin
men alla F som jag får
Det är KMS fel.
* Skrevs katastrof-året 2020 när allt var KMS fel.
Det kursiva sjunges i falsett.
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189. Fria Kista-drägg
Text: Lucifer
Melodi: Yellow Submarine

I Kista på 90-tal
fanns en skola med IT-drägg.
Vår enda kår det var då SUS
som ville styra och ställa krav.
Vi bröt oss loss ur dess skit
och skapade oss en förening.
Våran enda oro nu
att ingen vet att vi finns här.
.. Vi har blivit fria Kistadrägg.
Fria Kistadrägg.
Fria Kistadrägg. ..
Även nu när vi lämnat
tror SUS ändå att vi är med.
Ger oss massa brevutskick
om att vara med i deras kår.
Kan ni snälla låt oss va’
vi är ju inte er ex-flickvän.
Nu är nästan 30 år
sen vi gjorde vår DISK-exit.
.. Vi har blivit fria Kistadrägg.
Fria Kistadrägg.
Fria Kistadrägg. ..
* Skrevs till en sittning hos Juridiska Föreningen hösten 2019. Temat var Brexit.
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190. Är det konstigt att man
längtar efter sprit?
Text: Jacke, Quiz och Yoshi
Melodi: Är det konstigt att man längtar bort någon gång

På DSV studerar man, i vart fall officiellt
och längtar efter livet där
man har det bättre ställt.
För tillvaron är knaper
och var dag är fylld med slit
Är det konstigt att man längtar efter sprit?
Säg är det konstigt att man längtar efter sprit?
När ens middagsmål är en nudelskål
och en kantstött sockerbit.
Alla tentorna man kuggar,
efter ändlösa nätter av flit.
Är det konstigt att man längtar efter sprit?
Så får man ett förvaltningsjobb i statsbyråkratin
så resistent mot kaffe
att man kissar koffein.
Kollegorna är torra
som en skiva masonit.
Är det konstigt att man längtar efter sprit?
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Säg är det konstigt att man längtar efter sprit?
Det är bra betalt men
är själsligt skralt
har man hamnat här med flit? Börjar man ifrågasätta
varje vägval som ledde en hit?
Är det konstigt att man längtar efter sprit?
Där ute härjar pesten
och man fängslas i sitt hem.
Man lär sig för- och efternamn
på hela FHM.
När det har gått tolv månader
sen senaste visit.
Är det konstigt att man längtar efter sprit?
Säg är det konstigt att man längtar efter sprit?
Ingen dagsranson av desinfektion
bara vanlig akvavit.
Fullständigt isolerad
med ett skägg som en grå eremit.
Är det konstigt att man längtar efter sprit?
När hjärtat ligger krossat
eller huset brunnit ner.
När man har missat bussen
och det inte kommer fler.
När man behöver utstå
en spontanmormonvisit.
Är det konstigt att man längtar efter sprit?
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Säg är det konstigt att man längtar efter sprit?
Är man trött och less
och man känner mest att man
har åkt på en nit.
Man ser inget slut på ledan
och man söker en smula respit.
Är det klart som fan man längtar efter sprit!
*Framfördes som ett bidrag till Melodispexivalen 2021 - under pandemitiden

191. Far, jag kan inte få ner min flaska Stroh
Text: Lucifer
Melodi: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt

Far, jag kan inte få ner min flaska Stroh
Varje grogg jag prövat har vart pin
Med en lime och Sprite kved jag tills jag blev mör
Vinet det slank, från ölen blev pank, men flaskan den är full
Far, jag kan inte få ner min flaska Stroh
Trots att hallonsoda är så gott
Varje vägg nu har spya här och var
Det är bara flaskan Stroh som är sig lik
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Ja, det är bara flaskan Stroh som är sig lik
Alla på festen är nu raka som en spik
Säg mig, minns du badkar’t, far?
Gör rent den är du rar
För det är bara toaletten som är sig ren
Far, jag kan inte få ner min flaska Stroh
Nej, inte med ens yoghurt i mitt glas
Ty hur jag nu svepte måste jag ha svept fel
För middan’ kom upp, levern fick krupp,
Men flaskan den är full
Far, jag kan inte få ner min flaska Stroh
Fast jag försökt knarka ner mig först
För näsblodet rann ner, och monstrena blev fler
Det är bara flaskan Stroh som var sig lik.

192. Jannes spritsång
Text: Janne Weijnitz
Melodi: My Bonnie

Min hjärna har slutat att funka,
min mage är full utav sår.
Min mor tror att det kan va’ stressen
men jag vet varför det är så:
Spriten, spriten, så god, trevlig, rolig och underbar,
spriten, spriten, spriten har tagit mitt liv, hurra!
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193. Zubr Man

Text: Frodo, VMA och Squatbar
Melodi: Wellerman

There once was a pub that was open to you,
the name of that pub was beloved ol’ Foo.
The pub shut down, the drägg cried out,
woe, me fellow drägg, woe.
Soon may the Zubr man come,
to bring us all the Okanagan!
One day, when the lockdown is done,
we’ll don our ovve and go!
When autumn came, our pub was freed,
and we could drink all the Zubr we need
Our trasor we made sure to feed,
they drank it all in one go!
Soon may the Zubr man come...
Foo was back but two months’ ‘fore,
restrictions came, it closed once more.
Razor would not open the door,
he’d serve us drägg once more.
Soon may the Zubr man come...
No beer’s been drunk, no wine’s been had,
it’s spring once more, and we’re going mad!
What can you do, it’s not that bad,
we’ll just be drägg from home!
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Soon may the Zubr man come...
One fine day we’ll make it through,
we’ll come back home, we’ll meet at Foo.
A sea of Zubr is waiting for you,
we’ll drink it all and go!
Soon may the Zubr man come...
As far as I’ve heard, the fight’s still on,
the Zubr’s not cut, and the Tost’s not gone
K-M-S makes their regular call,
to encourage Frodo, vrak and all!
.. Soon may the Zubr man come... ..
*Skrevs och framfördes som ett bidrag i Melodispexivalen 2021.

194. Trasorna på DISK vill nu ha ovverall
Text: Doomy
Melodi: Diggy Diggy Hole

Trasorna har jobbat pub
Drick, drick, drick med oss!
Skiktat shots och lagat krubb
Drick, drick, drick med oss!
Nu tar trasperioden slut
Var det roligt?..... Absolut!
Festa, dricka alla dar
Här i Kistas Foo-o Bar
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Sjöslaget, caps
och pubrunda vi varit på
Sjungit vår sång
och sedan skrikit KTH!
Trasa på ryggen och kepsarna på
Denna sång är vår metod
Att tacka för vår trasperiod
Trasorna på DISK vill nu ha overall
Ovve ovve-rall, ovve ovve-rall
Trasorna på DISK vill nu ha overall
Ovve ovve-rall, oveeeraall
Nu är det dags att ta en sup
Drick, drick, drick igen!
Dyka ner i flaskans djup
Drick ur glaaa-asen!
Det finns en vätska i vår bar
Quiz och Glassen alltid tar
Fernet är ju jävligt najs
Riktigt blött och smakar bajs
Nu blir det fest
Trasor och marskalker kom
Razor vår gud
Alla dyrka vi honom
Hela Kista ska höra vår sång
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Alla här i DISK KM
Sjung nu med i vår refräng!
Trasorna på DISK vill nu ha overall
Ovve ovve-rall, ovve ovve-rall
Trasorna på DISK vill nu ha overall
Ovve ovve-rall, oveeeraall
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195. Kommitténs Requiem
Text: Majestätiska Måsenversers Marskalksällskap
Melodi: När månen vandrar på fästet blå

Lucifer:
När DISKarn ragglar en onsdag natt
Och Foo Bar släckt sina lysen
Då undrar en ju vart DISKarn dratt
När gommen törstar för spriten
Hen såg ett fönster, hen såg en stor sten
Hen bröt sig in nu på morgonkvisten
Hos KTH, hos KTH.
Villarroel Måste Anlända:
Vi satt och capsade i Foo Bar
Men vi glömde presenning
Jobbarna nu ursinniga var
Det blev dags för försvinning
Vi städa hastigt, sprang genom dörren
Jag sprang till Kistan, skrek var är capsen
Men tji fick jag, det var onsdag.
FUCKFACE FLUGL:
Det satt en full sångbokskommitté
O skrev fler verser till måsen
Men inte fan blev det kvalité,
Fick över huvet dra påsen
Så kan det gå om en suger dase
Om en va för snabb o tömma glase’
Kan inte gå, kan inte stå
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Billy:
La Bouteille de Pinard étant vide,
Le petit français se leva,
En manque de delicieux liquide,
Il se déshydrata-a,
Qu’on m’apporte à boire s’écria t’il,
Toute opposition est inutile,
Raboule la flotte,
Raboule la flotte
Frodo:
Det var en dônk fylld med akvavit
Med fulöl, Fernet å’ julmust
Det var en blandning som lukta’ skit
Döda all jävla livslust
“Gå ner på knä!” hördes vraket vråla
Och just med dônk är de aldrig snåla
Å’ det var rått,
ett dônk-krigsbrott!
Britney:
Det satt ett fyllo där någonstans
Hen visste ej vart hen bodde
O’ fyllot ragglade bara fram
O’ slog sig ned på en stubbe
Kattefanten kom dit och sade
Drick lite vatten din jävla spade
Du är marskalk
Uti en park
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DISK KM
Hallon:
En kommitté satt uti Foo Bar
Och deras opus beundra’
Nu var det inte så mycket kvar
Och KM började undra
De fråga’ varför sångboken dröjde
Och kommittén Zubrglasen höjde
“Vi är i mål,”
“Hörde jag skål!”
Britneys extravers:
Det satt en marshalk uti foobar
drick drick drick
*Sångbokskommittén i deras storhetsvansinne tyckte de kunde klämma in egna Måsenverser precis innan tryckning. Varsågoda, säger vi.
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196. Visa till Foo Bar
Melodi: Vårvindar friska

Nu ska ni tystna, nu alla lyssna,
alla svartklädda bland röda skal.
Spetsa nu sinnet, gräv fram ur minnet
bilden av KM:s forna lokal.
Spriten var billig, allting var bäst.
Ölen var kall, vi drack den på fest
Men dessa dagar flytt, vi beklagar,
Foo Bar, du finns ej mer.
Razor han gråter, känslor upplåter,
som ingen trodde fanns i hans själ
Hur ska vi orka tårarna torka,
när vi förstår hans sorger så väl?
”Gläds för det lilla” uppmanas kallt,
vi fick ett lekrum, men det var allt.
Hur ska vi glömma, sluta att drömma
om forna dagars glans?
Den nya tiden nu är framskriden,
framåt vi blickar, tar nya tag.
Somligt är dåligt, dumt, undermåligt,
men det blir bättre för varje dag.
Forum är hemmet som vi nu fått,
sluta att minnas dagar som gått.
Så fyll upp glasen och i extasen
finn er i ödets nyck.
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DISK KM
År räknas undan och med förundran
ser vi att KM friskt lever här.
Trots allt som hänt oss, gnistan har tänts hos
alla oss svarta med guldrevär.
Som om en vräkning skulle få oss
gå ner för räkning, hellre vi slåss!
För att upprätta hedern och sätta
fienderna på plats!
Banden av trohet, minnen om storhet,
binder oss samman starka som stål.
Razor hörs kalla, svartklädda alla
som ännu fler bataljer nu tål.
Foo Bar ska åter bli vår lokal!
Framåt nu genom tusende kval!
Skålen för Foo Bar lyftes om ni har
KM i hjärtat kvar.
Åter gryr dagen, timmen är slagen,
Foo Bar, vår moder, rätar sin rygg.
Razor hörs mysa, marskalkar rysa,
men nu finns nånstans att vara trygg.
Faran är över för denna gång,
ej mer behöver skrivas en sång,
om denna tiden, som är förliden
och blott fem verser lång.
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Gubben är sliten, trött, sammanbiten,
fru, barn och jobb har satt sina spår.
På dörren gläntar, vet vad som väntar,
Uppfylls av känslor just där vi står.
Dricker en öl och minns forna dar,
dricker en till och minns hur det var.
Sånger som ekar, kortspel och lekar,
Foo Bar, du står här kvar.
Skattjakt i Forum, sillunch i ölrum,
pulka i trappan och annat kul.
Punsch in absurdum, mögel i lekrum,
skärsår i händer och annat strul.
Svalda kapsyler, odygdig sång,
Byggare Bob en sommar så lång,
Mängder av minnen fyller upp sinnen,
Foo Bar - vad är på gång?
Åren har gått och i vått och torrt
har Foo Bar fått alla motstånd på fall.
Men åter viskar vindar som piskar
oron för vad som nu hända skall.
Nu ska du flytta ännu en gång,
åter vi måste väcka vår sång.
Slut er nu samman, på detta gamman,
stå upp mot detta tvång.
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DISK KM
Unga alerta styrker mitt hjärta,
visar på styrkan uti vår pakt.
Åter gryr ljuset, NOD heter huset,
Foo Bar finns åter i all sin prakt.
Här ska det ätas kräftor med dill,
pasta med guck, potatis med sill.
Här kan vi trivas, här kan vi kivas,
och mycket mer därtill.
Minnena bleknar, sinnena veknar,
vardagen tränger ohjälpligt på.
Tankarna vindlar, insikten svindlar,
hjärtat i bröstet börjar att slå.
Vrak faller undan och går i kvav,
nya marskalkar löser då av.
Kretsen är sluten, kedjan obruten.
Foo Bar, du blir min grav!
* De tre första verserna skrevs till DISK KM:s kräftskiva augusti 2001. Vers fyra
och fem skrevs till internfesten september 2002 och den sjätte till internfesten februari
2004. Vers 7-9 är en bearbetning av det som Calle Almqvist och Anna Jenelius skrev
till den sista internfesten i Forums Foo Bar juni 2014. Vers 10 och 11 framfördes av
de närmast sörjande på insupet november 2014. Leve Foo Bar!
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För Foo Bar, i tiden
Frescati till Electrum till Forum
Traditionen med onsdagspub följde med Universitetet när
det flyttade ut till Frescati 1970. En tradition som spred sig
till bland annat studenterna vid Institutionen för ADB. I takt
med omvärlden expanderade institutionen som sådan och
1990 flyttade den ut till Electrum-byggnaden i ”Silicon Kista”.
De stackars studenterna som tidigare så lätt släntrat förbi
Allhuset och onsdagspuben led nu törstens och samkvämets
bittra svält. Kort efter flytten gick klubbmästeriet och ämnesrådet
samman och grundade D.I.S.K., Data- och systemvetenskapliga
institutionens studentkårförening. Verksamheten från
klubbmästeriets sida var i början blygsam: en back öl i ett
klassrum och något att lägga pengarna i. 1994 flyttade puben,
i den mån man kan kalla den tidigare verksamheten för pub,
in i dåvarande Mats Café, en liten yta på cirka 20 kvadrat.
Redan under denna tid utmärkte sig vissa lektorer genom sin
närvaro på puben och en av dem hade till och med en stol i
ett eget hörn reserverad varje onsdag.
Ett år senare slogs väggen mot det intilliggande DISK-rummet
ut och ”Foo Bar” expanderade. En ny bardisk byggdes, enligt
utsago ”ett riktigt hemmabygge”. I början var man tvungen
att nöja sig med en kyl men så småningom expanderade
man även på denna front till två stycken. Ölen serverades i
flaskform och var det stort tryck på baren var den garanterat
rumstempererad efter sju på kvällen.

epilog
Två år senare, 1997, kläckte någon en idé om att slå ut ytterligare
en vägg, den mot närmaste datasal. Idén möttes först med
skepticism men bet sig ändå fast och med en hel del hjälp
från ovan, bland annat personalen på DSV, stängdes Foo
Bar under vårterminen 1998 för den stora ombyggnaden.
Detta var under IT:ns glada dagar och det blev ett flärdfullt
bygge med bland annat träpaneler på väggarna och ekparkett.
Pengarna kom dels från externa sponsorer men framförallt
från Stockholms Universitet.
Det blev tre lyckliga år i den nya lokalen med fester, spex
och mycket annat skoj. Att de skulle ta slut var det ingen som
då kunde gissa. Men IT-branschen expanderade och DSV
ville inte hamna efter. Dessutom satt personalen i knät på
varandra i brist på fler kontor. Flytten började redan under
våren 2001 med att alla större föreläsningar hölls i Forumbyggnaden, det som skulle bli institutionens nya hem. Men
när flytten väl var genomförd efter sommaren fanns fortfarande
ingen ny lokal för Foo Bar att flytta in i. Ölkylarna magasinerades
och pinalerna stuvades undan där de fick plats. Det som hoppades
bli en kort period drog ut till två långa, hårda år för klubbmästeriet.
Det ena hoppet efter det andra grusades och studenterna
glömde bort hur det kunde vara att ha en egen pub. Med
tacksamt stöd från Ingenjörsektionen bibehölls ändå någon
typ av pubande men intet ljus syntes i slutet av tunneln och
flera var de som förutspådde klubbmästeriets död i en nära
framtid.
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Förändringen kom i början av 2003 då det visade sig att IBM
Learning Services, som tidigare huserat i Forum-byggnaden,
flyttade ut sina sista eftertrupper och att det ännu inte fanns
några nya planer för de tomma lokalerna. Bollen sattes i
rullning och under sommaren 2003, under ledning av
klubbmästeriets starkaste vapendragare, byggdes den nya Foo
Bar. Ekparketten räddades i sista stund från den gamla puben
som stått öde under tiden. Ölkylarna hämtades ut från magasin
och pinalerna grävdes fram från alla de vrår som de förpassats
till. Invigningen den 29:e augusti blev en pampig tillställning
med självaste näringsministern närvarande.
Rasmus Larsson, som var med och byggde

Vidare till NOD!
Efter flytten hade klubbmästeriet litervis med nu olaglig sprit,
men tillståndsenheten log mot marskalkarna och sade med
ett varmt leende ”Vi kan inte se någon sprit”. Spriten fick
vara kvar och blev så småningom uppdrucken. Men, medan
marskalkarna från DISK KM drack sin sprit så hade grannarna
i Kistan blivit sena med deras tillstånd. Därmed blev Kistan
temporärt en plats där man bara kunde dricka läsk.
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epilog
När Foo Bar nu var förflyttat till NOD så började pubaktiviteterna
igen. Men den första kvällen så hade huset glömt att Foo Bar
var en bar utan trodde det var en bastu och hade därmed inte
slagit på ventilationen. Marskalkarna satt sida vid sida med
de fina ettorna på DSV, men när klockan slog sent och den
sista ettan rörde sig mot dörren så bestämde sig marskalkarna
unisont att det var för varmt och alla tröjor flög av deras
vackra svettiga kroppar.
Under Foo Bars smekmånad i den nya lokalen så kunde varje
aktiv student ta sig in i Foo Bar ty DSV inte förstod dörrsystemet
och hade därmed givit access givmilt till alla aktiva studenter.
Men när ventilationen stod fixad och accessen säkrad, så blev
Foo Bar den bar som vi alla känner till och älskar. Men vad
ödet har för planer för Foo Bar vet bara Razor.
Och där slutar historien om Foo Bar för den här gången,
men den fortsätter säkert i många år till, för nya studenter att
uppleva och nya KM:are att förtälja, på varje ny onsdagspub.
Sammanställt av Britney, baserat på historier från vraken som levde det.
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Klubbalängd
Klubbmästare 1991 till 2001

Under perioden 1991 till 2001 så byttes klubbmästare med
besynnerliga tidsintervaller som är försökt att sammanställas
här. Variationer inkluderar läsår, kalenderår och terminer.
Även barbariskt socialt beteende som ’riktiga namn i protokollen’
praktiserades vilket leder till brist på tillgängliga bättre namn.
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epilog
Tidsderiod

Klubbmästare

Vice-Klubbmästare

HT91 - HT92

Lars Fransson

Mia Mattson

HT92 - HT93

Susanne Lundberg

Fredrik Strandin

HT93 - VT94

Janne Weijnitz

Helena Larsen

VT94 - VT95

Mikael Sandberg

Krister Åström

VT95 - HT95

Rikard Ekman

Cecilia Brockman

HT95 - VT96

Kalle Paulsson

Pontus Amberg

VT96 - HT96

Thomas Porsborn

Emma Sundberg

HT96 - VT97

Emma Sundberg

Thomas Porsborn

VT97 - HT97

Björn Fagerstedt

Oskar Norrman

HT97 - VT98

Oskar Norrman

Osborne von Waldegg

VT98 - VT99

Henrik Andersson

Stefan Pleiner

VT99 - VT00

Anna Kjellgren

Magnus Bergström /
Fredrik Jonsson

VT00 - HT00

Fredrik Jonsson

Ida Bohman

VT01 - VT02

Ida Bohman

Catrine Anväg
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Klubbmästare 2002 till 2021

2002 är det första arkiverade verksamhetsåret där moderna,
civiliserade namn som reflekterar en persons natur och beteende
användes och sittningstid verkar börja vara konsistenta. Alltså
är följande klubbmästare personer som har suttit ett kalenderår
(för det mesta), och de tillkallas vid sina KM-namn.
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epilog
År

Klubbmästare

Vice-Klubbmästare

2002

Karin H. (VT) / CAlle (HT)

CAlle (VT) / Sofia W. (HT)

2003

Rasmus

Elvis (VT) / Skägget (HT)

2004

Skägget

Tobbe

2005

Martini (VT) / Anders (HT)

Anders (VT) / Elin (HT)

2006

Elina

Lars (VT) / Svan (HT)

2007

Ketto (VT) / Petri (HT)

Festiz

2008

Brumma

Festiz (VT) / Thuna (HT)

2009

Thuna

Lias

2010

Dallas

Grodan

2011

Grodan

Lappen

2012

Tänkarn

Kirby

2013

Batistini

Sober

2014

Sober

Dryger

2015

Freddi (VT) / Popper (HT)

Ninja

2016

Glassen

Bravo

2017

Doomy

Meme

2018

Nutella

Mini

2019

Mini

Sopan (VT) / Billy (HT)

2020

Frodo

Daddy

2021

Rage

Taxi
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Klubbmästare efter tryckdatum

Klubbalängden är aldrig fulländad. Vilka leder Razors lärljungar
genom nya tider? Detta uppslag är tänkt att kompletteras med
framtida klubbmästare.

199

epilog
År

Klubbmästare

Vice-Klubbmästare

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
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Top tire citat

Dessa citat sponsrades av klubbmästerister med för
mycket pengar, avnjut de i egen takt!
”’Asså jag trodde verkligen det hette Tire.....’ - Frodo 2021”
– Meme
”Vin blir inte dåligt, bara äckligt.”
– Lyset
”Allt under 5 glas vin räknas som fika.”
– Nutella
”Bubblesort på avskum i array.”
– Punsch
”Denna sångbok hade inte blivit till utan att vår kära
sångbokskommittés sammankallande: Frodo, kom.”
–VMA
”Det man inte kommer ihåg har aldrig hänt.”
– Martini
”Det är jag som är Meme.”
– Ringen
”Det är skillnad på att äta upp varandra och att ha sex.”
– FUCKFACE FLUGL
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Citat
”Elvis has left the building.”
– Elvis
”Farmor ska hem nu.
– Kort

”

”Fluffers citat består av citat, såsom ovve består av ovve.”
– Mys
”Happy baba, happy life.”
– Bambi
”Hello, I am the CEO of alcohol.”
– Frodo
”Här skulle det stå ett citat från Jacke, men hans förslag var
så illa att han fick bäras ut.”
– Jacke
”I don’t trust nobody except my bullets and my shotty.”
– Yoshi
”It’s Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Everybody’s
lookin’ forward to the weekend, weekend.”
– Mofasa!
”Jag har jobbat på SAS!”
– Bolt
”Jag sjunger bara måsen och kastar snapsglasen i naturen.”
– Skägget
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”Karmas citat alltså, kan vara det bästa jag hört!”
– Popper
”Mµ har det bästa citatet sen skivad dônk.”
– Vilse
”Man tror att man fattar, men när man väl ska fatta, så fattar
man inte.”
– Papparazzi
”Min älskare suger, min sangria den duger.”
– NILF
”Mys citat var förbanne mig det finaste jag har hört sedan jag
inte konfirmerades!”
– Mµ
”Poppers citat alltså, WOW! 10/10 would read again!”
– Fluffer
”Skicka kvittot till nej@disk.su.se.”
– Squatbar
”Snyggt sytt, fräsig ovve!”
– Mulle
”Star Wars Episode II: Attack of the Clones 34:27”
– Vibben
”När Gud stänger en dörr öppnar han ett inkognitofönster.”
– Lucifer
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Citat
”Så, ni menar att det jag skriver här kommer stå i boken?”
– Britney
”Träd är så fina, träd är stora, träd är gröna, träd är jete fina
när vinden blåser i grenarna, trä får ma inte huga ner. *dab*”
– Pluttis
”Träning är som heroin för mig. Jag kan inte sluta skjuta upp
det.”
– Lætta
”Veni, vidi sum oblitus.”
– Mattas
”Vidi Vici Veni.”
– Får
”Vilses citat är mycket tankvärt. Ord att leva efter!”
– Karma
”Vive la Revolution!”
– Billy
”Jag har haft kul med Frodo på Frodos bekostnad.”
– Fresh
”...and Razor said, ”Let there be Zubr”, and there was Zubr.
Razor saw that the Zubr was good, so he made Zubr part of
DISK!”
– Zubr
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Sångerna som saknades

205

mina sånger

206

207

mina sånger

208

209

mina sånger
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Det där det gjorde han/hon/hen/de fan så bra, 50
Det går en susning igenom salen;, 95
Det satt en mås på en klyvarbom, 55
Det satt en trollkarl på västerbron, 57
Det var en gång jag tänkte, 87
Det är en skara tappra trasor, 154
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord, 13
Du häller ur flaskan en gyllene tår, 88
Du ädla, du friska, du livselixir,, 90
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En gång i somras jag skulle bada, 167
En viking älskar livets vand, 64
Festade med gyckel, fylla, stoj och glam, 166
Fjäriln vingad syns på Haga, 135
Från Öckerö loge hörs dragspel och bas, 133
Gubben Noach, Gubben Noach, 127
Hur gärna ville jag ej vara, 50
Huvudet vi lyfter med ett stön, 111
Huvudvärk, svettningar, darrningar, 110
I Kista på 90-tal, 175
I natt jag drömde något som, 79
I Roslagens famn på den blommande ö, 137
Ja, punschen är och punschen var, 91
Ja, vi skall ut på sjöslag nu, 164
Jag brukade vara nere förr, 152
Jag började som trasa, 171
Jag drömmer om en vit vecka, 112
Jag gillar alla tiders punsch, 86
Jag minns än idag hur min fader, 82
Jag ska be att få ställa upp, 145
Jag skall festa, ta det lugnt med spriten., 34
Jag skulle åka hiss idag, 162
Jag vill aldrig gå på Handels, 28
Jag vill börja gasqua, 25
Jag vill inte gå på Fysik, 29
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Jag är trasig marskalk men jag lever ändå, 158
Kalla den gudagåva, 94
Kalla den änglamarken eller himlajorden, 141
Klappa kossan på dess våta, blöta nos, 168
Kom nu lilla punschen min, 98
Liksom våra fäder, vikingarna i Norden, 31
Min hjärna har slutat att funka, 179
Minne, jag har tappat mitt minne, 112
Morgonstund med smak av döda bävrar, 109
Mulen kväll vid DISK, 168
Märk hur’ vår skugga, 123
Nu blotas det i stad och land,, 48
Nu har alla lämnat festen, 45
Nu med en ny och stadig krök, 97
Nu ska vi lära disciplin, 161
Nu är det dags att taga supen, 61
Nykokta kräftor, nyslagen dill, 103
När jag är fuller då är jag glad, 41
När mitt rus har tagit slut, 109
När punschen småningom är slut, 101
När som sädesfälten, 72
Om vi inga texter kunna, 44
Pappa, jag vill bli ett ärkesvin, 163
Punsch, punsch vi vill ha punsch, 101
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Punschen, punschen rinner genom strupen, 91
På denna falsksång från våra trasor, 165
På DSV studerar man,, 176
På långa visor, epos, ballader, 159
Runt kring vår stuga, smådjävlar sluga, 38
Rönnerdahl han skuttar med ett skratt, 130
Samborombon, en liten by förutan gata, 139
Sjung om studentens lyckliga dag, 14
Skål kamrater, ty livet är glatt, 26
Skål, go vänner i vinet en skål, 81
Solen den går upp och ner, doda doda, 44
Sämre och sämre da’n därpå., 111
Så lunka vi så småningom, 125
Så länge skutan kan gå,, 131
Tag dig en sup fast din plånbok bantar, 114
There once was a pub that was open to you, 180
Till spritbolaget ränner jag, 33
Trasorna har jobbat pub, 181
Täckt av silver sejdeln full, 78
Uti Kalmare stad, 39
Var är punschen?, 99
Vi av Razor är utnämnda, 166
Vi dricker den sprit som vi får, fallera, 153
Vi dricker punsch, 88
Vi har ätit och vi mår så väldans bra, 95
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Vi är det finaste vi vet, 153
Vintern rasat enligt alla källor, 83
Vintern rasat ut bland våra fjällar, 17
Vårt namn är D I S K, 150
Över hela denna NOD, 173
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