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Studentsången
Text: Herman Sätherberg
Musik: Prins Gustav

Sjungom 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!
Hurra!
 
Svea vår moder hugstor och skön,
manar till bragd som i fornstora da’r,
vinkar med segerns och ärans lön,
med den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockne då
känslans rena 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!
Hurra!
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Nationalsånger
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Du gamla, du fria 

Text: Richard Dybeck
Melodi: Så rider jag mig över tolvmilan 
skog 

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 da’r,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
||: Ja, jag vill leva, jag vill dö i  
Norden. :||

Sverige
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Vårt land 

Text: Johan Ludvig Runeberg
Musik: Fredrik Pacius

Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
Ljud högt, o dyra ord!
||: Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
Än våra fäders jord. :||

Din blomning, sluten än i knopp,
Skall mogna ur sitt tvång;
||: Se, ur vår kärlek skall gå opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp.
Och högre klinga skall en gång
Vår fosterländska sång :||

Finland
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Maamme 

Text: Julius Krohn
Musik: Fredrik Pacius

Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi, sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien!

Sun kukoistukses kuorestaan
kerrankin puhkeaa,
viel lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan,
ja kerran, laulus synnyinmaa
korkeemman kaiun saa.

Finland



14

Der er et yndigt land

Text: Adam Oehlenschläger
Musik: Hans Ernst Krøyer

Der er et yndigt land,
Det står med brede bøge
||: Nær salten østerstrand. :||
Det bugter sig i bakke, dal,
Det hedder gamle Danmark
||: Og det er Frejas sal. :||

Der sad i fordums tid
De harniskklædte kæmper,
||: Udhvilede fra strid. :||
Så drog de frem til fjenders mén,
Nu hvile deres bene
||: Bag højens bautasten. :||

Det land endnu er skønt,
Thi blå sig søen bælter,
||: Og løvet står så grønt. :||
Og ædle kvinder, skønne møer
Og mænd og raske svende
||: Bebo de danskes øer. :||

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
||: Som virker, hvad han kan! :||
Vort gamle Danmark skal bestå,
Så længe bøgen spejler
||: Sin top i bølgen blå. :||

Danmark
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Ja, vi elsker dette 
landet

Text: Bjørnstjerne Bjørnson
Musik: Rikard Nordraak

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem, —
elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
||: og den saganatt som senker
drømmer på vår jord. :||

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malet
korset med sitt blod,
||: fra dets høye Sverre talet
Roma midt imot. :||

Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem;
Tordenskjold langs kysten 
lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og 
strede
som de vare menn;
||: andre kunne bare grede,
men det kom igjen! :||

Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
||: husker bare hva som hendte
ned på Fredrikshald! :||

Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
||: det gav døden selv sin 
ære —
og det gav forlik. :||

Norge
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Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret fór,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen,
gikk vi søderpå;
||: nå står vi tre brødre sammen,
og skal sådan stå! :||

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt, hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
||: har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett. :||

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
||: også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir. :||

Norge
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Lofsöngur

Text: Matthías Jochumsson
Musik: Sveinbjörn Sveinbjörnsson

Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!
Úr sólkerfum himnanna hnýta þér krans
þínir herskarar, tímanna safn.
Fyrir þér er einn dagur sem þúsund ár
og þúsund ár dagur, ei meir:
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.
Íslands þúsund ár,
Íslands þúsund ár,
eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár,
sem tilbiður guð sinn og deyr.

Ó guð, ó guð! Vér föllum fram
og fórnum þér brennandi, brennandi sál,
guð faðir, vor drottinn frá kyni til kyns,
og vér kvökum vort helgasta mál.
Vér kvökum og þökkum í þúsund ár,
því þú ert vort einasta skjól.
Vér kvökum og þökkum með titrandi tár,
því þú tilbjóst vort forlagahjól.
Íslands þúsund ár,
Íslands þúsund ár!
Voru morgunsins húmköldu, hrynjandi tár,
sem hitna við skínandi sól.

Island
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Ó, guð vors lands! Ó, lands vors guð!
Vér lifum sem blaktandi, blaktandi strá.
Vér deyjum, ef þú ert ei ljós það og líf,
sem að lyftir oss duftinu frá.
Ó, vert þú hvern morgun vort ljúfasta líf,
vor leiðtogi í daganna þraut
og á kvöldin vor himneska hvíld og vor hlíf
og vor hertogi á þjóðlífsins braut.
Íslands þúsund ár,
Íslands þúsund ár!
verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár,
sem þroskast á guðsríkis braut.

Island



19

Kungssången 

Text: C. V. A. Strandberg
Musik: Otto Lindblad

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

O konung, folkets majestät
är även ditt: beskärma det
och värna det från fall!
Stå oss all världens härar mot,
vi blinka ej för deras hot:
vi lägga dem inför din fot -
en kunglig fotapall.

Men stundar ock vårt fall en dag,
från dina skuldror purpurn tag,
lyft av dig kronans tvång
och drag de kära färger på,
det gamla gula och det blå,
och med ett svärd i handen gå
till kamp och undergång!
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Och grip vår sista fana du
och dristeliga för ännu
i döden dina män!
Ditt trogna folk med hjältemod
skall sömma av sitt bästa blod
en kunglig purpur varm och god,
och svepa dig i den.

Du himlens Herre, med oss var,
som förr du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt din ande vila än
utöver nordanland!
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Flamma stolt 

Text: Karl Gustav Ossiannilsson
Musik: Hugo Alfvén

Flamma stolt mot dunkla skyar
likt en glimt av sommarens sol
över Sveriges skogar, berg och byar,
över vatten av viol,
du, som sjunger, när du bredes
som vår gamla lyckas tolk:
Solen lyser, solen lyser.
Ingen vredes åska slog vårt tappra folk.

Flamma högt, vår kärleks tecken,
värm oss, när det blåser kallt.
Stråla ur de blåa vecken
kärlek mera stark än allt!
Sveriges flagga, Sveriges ära,
fornklenod och framtids tolk.
Gud är med oss, Gud är med oss,
Han skall bära stark vårt fria svenska folk.
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Landskapssånger
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Här är den bygden
 
Text: N Hildestrand 
Musik: F Körling

Här är den bygden, som fäderna röjde
Redan i urtid, som hävden ej når.
Här är den marken, som fäderna plöjde,
Hundratals gånger i hundratals år.
Här ha de enats, här ha de stridit,
Här ha de fröjdats, här ha de lidit,
De gamle som vila i ro, De gamle som
vila i ro.

Här är den lunden, där näktergalssången
Klingar så härligt i vårkvällens frid
Här ser jag den dalen och bäcken med 
spången
Där har jag sprungit i växande tid
Här har jag svärmat, här har jag dikat,
Här har jag flammat, här har jag biktat
||: För vinden min drömfyllda själ :||

Skåne
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Min Blekingsbygd
Text: F Strömmerstedt 
Musik: T Wall

Min Blekings bygd, min fagra 
strand
Du kära flik av mitt fosterland
Hur mäktigt du till mig talar
Ack, det var dig, som först jag såg
Ditt vida hav och din insjö våg
Och dina leende dalar.
I dina bokars pelargång 
Jag drömt min vårnattsdröm vid 
din sång
Av jublande näktergalar, av jublande 
näktergalar

Jag älskar dig, min väna kust
Jag älskar dig, och i ungdomslust
När fäderneslandet kallar
Och svenska flottan manas fram
Med blågul duk över pansrad stam
Från dina skyddande vallar
Jag går i kamp för dig, min bygd
Mitt hem i gröna skogars skygd
Där böljan mot hällen svallar

Blekinge
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Hallandssången
Text: E Svensson 
Musik: O Bengtsson-Bergenhed

Vår kust ligger fager vid västerhavets våg
I ti dig som mar da ger med böljors glittertåg
Jag älskar böljesången med dur och moll uti
Och doften ifrån tången där vinden dansar fri
Jag älskar böljesången med moll och dur uti
Och doften ifrån tången, där vinden dansar fri.

Jag älskar slätten vida, där trevna stugor stå
Och blicken fritt kan glida mot horisonten blå
||: Se fälten lysa gröna där bonden kornet sått
Hans slit och släp de löna med skörd i rikligt mått :||

Jag älskar Hallands backar med härdig ljung och ginst
Och livet glatt jag tackar för varje skönhetsvinst
||: Om tusende förneka, att Halland vackert är
Jag vill din torva smeka så ömt som moder kär :||

Halland
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Smålandssången 

Text: L Andrén 
Musik: I Widéen

Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja,
Känner du hemmet från barndomens år?
Näckrosor gunga på skogssjöars bölja
Taltrasten sjunger i jublande vår.
Småland är namnet på landet det kära,
släkten där fostras till vilja och tro:
Tro att de steniga tegar må bära
Skördar som skänka åt ålderdom ro
Taltrastens toner i jublande vår?

Småland
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Ölandssången

Text: S.E Sjöholm 
Musik: B Anrep-Nordin

Här är fagra sommarlandet, vindarnas och solens ö
Här är karga vinterlandet, stormarnas och fåkens ö
Näktergalens gröna lunder, Alvargrimmans öde hed
Öland! Tusen blommors under, Hembygd! Ta vår sång och ed.

Vita kyrkor, tysta gårdar, ligga spridda på din grund
Stilla tala minnets vårdar likt ett sus i helig lund
Tusenårig saga spinner än på döde mäns bedrift
Och i mullen än han finner glömda fäders skumma grift

Mjukt du stiger upp ur havet vindomsusad, sångens ö
Är ditt öde än begravet, mogna skall det ur sitt frö
Starka armar skola viga all sin kraft åt dig, vår mor
Och din framtids ljus skall stiga ur vår kärlek, öm och stor

Öland
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Summan Kummar

Text & Musik: E Bjursten  
& A Nilsson

Summan kummar me sol
Kummar yvar hällmark u stain
Yvar förfädas bain
Yvar martall, yvar ain
Yvar maurar u mack
Leiksom yvar pinnsvein u rack
Skeinar soli igen paladingen

Summar de är när soli kummar
Yvar Austargarn
Summar de är när brimsar brummar
U myggar bleir me ban
Summan de är när lycku bjaudar 
sorgi upp till dans
Visst skudd de vare trist
Sku de var um summan inte fanns

Vackat kan vare mosse på en gammal 
sprucken stain
Vackat kan var u hald si bei fast 
bärgningi är klain
Vackat kan vare sånt som kalles fäult 
nån annanstans
Visst skudd de vare trist
Skudd de var um Gotland inte fanns

Gotland



29

Hymn till Västergötland 

Text: P Nilsson 
Musik: I Widéen

Jag hälsar dig Västgöta rike,
I morgonens gyllene glans,
Ty söktes kring jorden din like
Jag vet att den aldrig fanns
Jag hälsar de stugor röda
När vallaren släpper sin hjord
Som doftande rosor de glöda
På åkarnas dukade bord

Jag vet var de fingo sin styrka
De prövade odalmän
Församlingens vita kyrka
På vallen berättar än
Vart huvud bedjande böjdes
För klockornas vigda malm
Mot himlen all bygden höjdes
Av Spegels jublande psalm

Stig upp över svallande rågar
Du strålande midsommarsol!
Nu äringen kring mig lågar
Där plogen gick fram i fjol
Stig upp med ymnighetshornet
Och töm det på vätterns strand
Men glöm ej att blanda i kornet
Guds frid över Västgöta land

Västergötland
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Du fagra Östergyllen 

Text: S Granlund 
Musik: G Norlén

Så grant står östergyllen i sommarfager prakt
Och skördarna de gyllene, de bölja
Väl hundra vita kyrktorn på slätten hålla vakt
Längs insjöstrand som glittervågor skölja
Ej finns en nejd så härlig, så fager, som vår bygd
Där gamla minnen sova i gröna björkars skygd
Vårt barndomshem, vårt fagra Örstergyllen

Hör, skogen susar sägner från forntids dunkla natt
Ty här bröts tidigt bygd av våra fäder
Som, raka uti ryggen, var herre för sin hatt
Ej väjde fegt för storm och hårda väder
I deras öppna sinne ej någon falskhet sov
Vi äro fädren lika, östgötar gudskelov!
Och vårt du är, du fagra Östergyllen

Östergötland
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Dalslandssången

Text & Musik: F. O Myrén

Såg du ett land som från Vänerns stränder
Höjer sig sakta mot Kroppefjäll
Såg du från glänsande vattenspegel
Fjällen mot himlens blå päll?
Hörde du sången från skog och fält?
Vet, att det landet är Dalsland

Såg du leende sköna dalar
Talrika sjöar med lövrik strand?
Skummande forsar och gröna skogar
Tände väl synen ditt hjärtas brand?
Såg du från bergen de gröna fält?
Vet, att det landet är Dalsland

Skulle du, främling till Dalsland komma
Blir du omhuldad som vän och bror
Och har du vunnit det folkets hjärta
Vet, i dess bröst även trohet bor
Bönen från tusende hjärtan går:
“Gud signe folket i Dalsland”

Dalsland
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Bohusvisan 

Text: Fredrik Nycander 
Musik: H Jansson

I Bohuslänet det gamla drog vi king över våg
Att segerbyte samla på dråpligt draketåg
För frihet mången hjälte på mur och klippa stred
Det blåa havets bälte blev gräns i västerled

Bohuslän det kära, mitt hem bland bergen står
Det är mig alltid nära, om ock jag fjärran går
Jag trår till gråa stränder, till backars blom och snö
Som mås till rede vänder, jag drager dit att dö

Bohuslän
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Till Närke

Text: R.G Gustavsson 
Musik: A Andrén

De mörka bergen dra sin ring om dina slätter vida
Där glada vindar dansa kring och blanka åar glida
Där Hjälmarvågor sakta slå mot sommar gröna stränder
Sig breder under himmel blå mitt Närke likt bland länder
Hell, forntids, framtids Närke!

Här röjde våra fäder bygd vid sjöns och älvens vatten
De vaktade i skogens skygd sin milas eld om natten
Och senig arm bröt trygg och lugn
Ur klippan malmens kärna
Som vart till järn i hyttans ugn
Att hem och bärgning värna

Vi tända våra löftens bloss för värv och dar, som stunda
Och de, som följa efter oss, må göra sammanlunda!
Lyft högt din sköld, min fosterbygd
Med pil och rosors märke
Till kamp för sanning, ljus och dygd!
||: Hell forntids, framtids Närke! :||

Närke
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Känner du landet 

Text: B.E Malmström 
Musik: K Hammarström

Känner du landet, det härliga rika
Badat av Mälar och Östersjövåg
Hemmet för skördar och minnen tillika
Fredliga bragder och vikingatåg?
Minns du den stranden där Mälarens bölja
Suckar av kärlek och dansar av lust?
Lyckliga minne o, får jag dig följa
Hem till den sköna, den älskade kust?

Södermanland
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Upplandssången
Text: O Thunman 
Musik: O Solén

Här ligger landet, landet med ära
Sagornas, minnenas, löftenas trakt
Hembygd din fana glada vi bära
Fladdre hon högt emot skyarnas jakt!
Sjung den som kan det: Här ligger landet
Uppland, vår hembygd med skördar och järn!
Sjung den som kan det: Här ligger landet
Uppland vår hembygd med skördar och järn!

Här just om våren lärkorna sjunga
Så som på jorden man aldrig det hör
Medan kring slätten skogarna gunga
Väckta till jubel av vindarnas kör
Sjung den som kan det…

Här just om hösten tegarna bära
gyllene vete och gungande råg,
medan den bleka höstmånens skära
lyser de flyktande svanornas tåg.
Sjung den som kan det...

Var vi än vandra långt bort i världen,
vart vi än stäva på levnadens ström,
styr dock vår tanke jublande färden
hit till vår hembygd i längtan och dröm.
Sjung den som kan det...

Uppland
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Västmanlandsången

Text: A Grane 
Musik: I Fröier

Jag ser fädernas bygd, jag ser Västmanland
Uti sol över land, över sjö
I den stjärnklara natt, under norrskenets brand
Uti gnistrande midvinters snö

Och mitt hem är mig kärt; den är fager vår nejd
Ifrån Bergslag till Mälarestrand
Som en levande makt är vår heder och frejd
Och vår kärlek till frihetens land

Jag skall odla den teg, jag ska skörda de fält
Mina fäder med hacka och plog
Utur obygden bröt under möda och svält
När de röjde i sjumilaskog

Hör det ekar som förr uti malmbergets grund!
Se, det flammar kring smältornas järn!
Kommer ofred, välan! Uti prövningens stund
Gå vi sammfällt till hembygdens värn

Västmanland
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Ack Värmeland
Text: A Fryxell
Melodi: O, Nederland! Let op u saeck

Ack Värmeland du sköna, du härliga land
Du krona bland Svea rikes länder!
Och komme jag än mitt i det förlovade land
Till Värmland jag än dock återvänder
Ja där vill jag leva, ja där vill jag dö
Om en gång i från Värmland jag tager mig en 
mö
Så vet jag att jag aldrig mig ångrar

I Värmeland är lustigt leva och bo
Det landet jag prisar så gärna
Där klappar det hjärta med heder och tro
Så fasta som bergenas kärna
Och var svensk uti Svea rikes land
Som kommer att gästa vid Klarälvens strand
Han finner blott bröder och systrar

Värmland
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Om sommaren sköna 

Text: A Wallenius

Om sommaren sköna, när marken hon gläds
Vid Dala två älvarna vida
Från Tuna å strand åt Gagnefmäns näs
Hur fagert att ro och att rida!
Gud glädje och styrke de män som där bo
Gud glädje och styrke de män som där bo
Vid älvom på berg och i dalom

Vid Leksand, där möter man Siljanom
Den sjö sig så vida utsprider
Från söder till väster och norrut runt om
Men österut Rättviken vrider
Gud glädje…

Dalarna
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Såg du det landet

Text: A Engberg

Såg du landet där sjöarna le,
Och där forsens språng är en jubelsång
Uti skogens trolska drömmarsal?
Såg du det landet där lurarna ge 
Mellan gran och tall Sina åter skall
Bland kullar berg och dal?
Såg du väl detta land som heter Hälsingland, vårt land
Där våra fäder bröto bygd stark och senig hand
Där de som vi ha älskat bäckens sorl och brus
Där de som vi ha drömt i sommarnattens ljus

Jämtlandssången
Text: W Peterson-Berger
Melodi: Jämtländsk brudmarsch

Så tåga vi tillsammans bort
mellan Jämtlands gröna ängar
Bort mellan nyland som prunka fulla av
bröllopsblomsters prakt
Så skåda vi med gamman hän emot berg i blåa fjärran
hän över sjöar, strömmar, skogar, jämt kring bygder på vakt
Fagert är landet som blev vår lott och arvedel
Så firom dess fägring nu med sång och stråkars spel
Så tändom ånyo det hopp, som våra fäder närt
För slit och mödor av fröjd och sol ett mått oss beskärt

Hälsingland & 
Jämtland
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Norrlandssång
Text: T Sundelin 
Musik: H Palmgren

Hör du, säg, hör du vår norrländska låt
Över vidden klinga manande och bringa
Hälsning till landet, där mångmila stråt
Banande når den bygden, som är vår?

Älvarnas silver i mörknande skog
Bergmassiv, som gråna och sin märg oss låna
Skälvande mylla bak vändande plog
Havets vida famn med skötar, grund och hamn!

Norrland är vårt rike, landet utan like
Storvulet vilt eller leende och milt
I mitt sinne leka jublande veka
Sånger ibland om min hembygds fagra land

Lyft då ditt huvud och räta din rygg!
Stoltare än andra kan du vägen vandra
Norrlänning är du, och ärlig och trygg
Sjung din vandringslåt på norrländsk färdestråt!
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Visor
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Längtan till landet 

Text: Herman Sätherberg
Musik: Otto Lindblad

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ned 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. :||
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Härjarevisan 

Text: Hans Alfredson
Melodi: Gärdebylåten
Ur Lundaspexet Djingis Khan 1954

Hurra nu ska man äntligen få röra på benen,
hela stammen jublar och det spritter i grenen.
Tänk att än en gång få spränga fram  
på Brunte i galopp.

Din doft o kära Brunte är trots brist i hygienen
för en vild mongol minst lika ljuv som syrenen.
Tänk att på din rygg få rida runt i stan  
och spela topp!

Ja, nu skall vi ut och härja,
supa och slåss och svärja,
bränna röda stugor,
slå små barn och säga fula ord.
Med blod ska vi stäppen färga,
nu änteligen lär jag,
kunna dra nån riktig nytta,
av min Hermodskurs i mord.
Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen
och eftersläckningen tillhör just de fenomenen,
inom brandmansyrket som jag tycker det är  
nån nytta med.
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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...

Liksom våra fäder, vikingarna i Norden
drar vi riket runt och super oss under borden.
Brännvinet har blivit ett elixir för kropp såväl
som själ.

Känner du dig liten och är 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…
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Måltidssång (Så lunka vi så  
småningom) 

Fredmans sång nr 21

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 nymf som mot dig ler
inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.

Du vid din remmare och press,
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 stjärnor på din rock,
ren snickarn kistan färdig gjort,
och hyvlar på dess lock.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.
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Säg är du nöjd, min granne säg,
så prisa världen nu till slut;
om vi ha en och samma väg,
så följoms åt; drick ut.
Men först med vinet rött och vitt
för vår värdinna bugom oss,
och halkom sen i graven fritt,
vid aftonstjärnans bloss.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare.
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Stad i ljus

Text & musik: Py Bäckman

Min resa var mot solen,  
långt bortom alla slutna rum,
Där allting är oändligt,  
och alla gränser har förevigt suddats ut.
Jag ville se miraklet,  
och höra ord som föder liv,
Bli buren av en styrka,  
som bara växer när jag anat mitt motiv.

Stad i ljus, i ett land utan namn,
Ge mig liv, där allting föds på nytt.

Och så när allt förändrats,  
när tiden inte längre finns,
Så ser jag oss tillsammans,  
och då är resan slut,
Det enda som vi minns.

Stad i ljus, i ett land utan namn,
Ge mig liv, där allting föds på nytt.
Stad i ljus, i ett land utan namn,
Ge, ge mig liv, där allting föds på nytt.
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Än en gång däran 

Text & musik: Evert Taube

Än en gång däran, bröder,
än en gång däran.
Följom den urgamla seden.
In till sista man, bröder,
in till sista man,
trotsa vi hatet och vreden!
Blankare vapen sågs aldrig i en här
än dessa glasen, kamrater: I gevär!
Än en gång däran, bröder,
än en gång däran.
Svenska hjärtans djup -
här är din sup!

Livet är så kort, bröder,
livet är så kort.
Lek det ej bort, nej, var redo!
Kämpa mot allt torrt, bröder,
kämpa mot allt torrt!
Tänk på de gamla som skredo
fram utan vapen i floder av champagne,
stärkta i själen av brännvin från vårt land!
Kämpa mot allt torrt, bröder,
kämpa mot allt torrt!
Svenska hjärtans djup -
här är din sup!
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Så länge skutan kan gå 

Text & 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 tillgodo 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 uti en skans,
att få en kyss eller två i en yrande dans?
Ja, vem sagt att just du skall ha hörsel och syn,
höra vågornas brus och kunna sjunga!
Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn
och som fågeln på vågorna 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.
Så tag med glädje ditt jobb fast du lider,
snart får du vila för eviga tider!
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Men inte hindrar det alls
att du är glad och ger hals
så kläm nu i med en verklig sju sjungande vals
Det är rasande tur att du lever, min vän,
och kan valsa runt omkring uti 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.
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Öppna landskap

Text & musik: Ulf Lundell

Jag trivs bäst i öppna landskap
Nära havet vill jag bo
Några månader om året
Så att själen kan få ro
Jag trivs bäst i öppna landskap
Där vindarna får fart
Där lärkorna står högt i skyn
Och sjunger underbart
Där bränner jag mitt brännvin själv
Och kryddar med Johannesört
Och dricker det med välbehag
Till sill och hembakt vört
Jag trivs bäst i öppna landskap
Nära havet vill jag bo

Jag trivs bäst i fred och frihet
För både kropp och själ
Ingen kommer i min närhet
Som stänger in och stjäl
Jag trivs bäst när dagen bräcker
När fälten fylls av ljus
När tuppar gal på avstånd
Och det är långt till närmsta hus
Men ändå så pass nära
Att en tyst och stilla natt
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När man sitter under stjärnorna
Kan höra festens skratt
Jag trivs bäst i fred och frihet
För både kropp och själ

Jag trivs bäst när havet svallar
Och måsarna ger skri
När stranden fylls av snäckskal
Med havsmusik uti
När det klara och det enkla
Får råda som det vill
När ja är ja och nej är nej
Och tvivlet tiger still
Då binder jag en krans av löv
Och lägger den vid närmsta sten
Där runor ristats för vår skull
Nån gång för länge sen
Jag trivs bäst när havet svallar
Och måsarna ger skri
Jag trivs bäst i öppna landskap
Nära havet vill jag bo
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Sån’t är livet

Text: Stikkan Anderson alias Stig Rossner 
Musik: Bill Cook

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen du har kär

Han kom om våren, som en vårvind
Min kärlek fick han och allt han tog
Men så kom hösten och all den kärlek
Han svor var evig, bara dog

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen du har kär

Han fick en annan, jag har sett dem
Han verkar lycklig och hon är ung
Det jag har lärt mig, det är just detta
När hjärtat svider, sjung, ja, sjung!



55

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen du har kär

Vårt liv är fattigt utan kärlek
Jag fick en annan som har mig kär
Hans gamla flamma har fått korgen
Hon undrar säkert vem jag är

Sånt är livet, sånt är livet
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen du har kär
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Änglamark 

Text & musik: Evert Taube

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill
Jorden vi ärvde och lunden, den gröna
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
Låt dem få leva, de är ju så sköna

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm
Leka titt-ut mellan blommande grenar
Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm
Låt fiskar simma bland 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 blåklockor och lindblommor och kamomill
Låt dem få leva, de är ju så sköna
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Fredmans epistel nr 10

Text & musik: Carl Michael Bellman

Supa klockan över tolv, leva bland förryckta!
Jorden är mitt kammargolv, solen är min lykta!
Jag bryr mig om ingenting,
blott att hjärnan löper kring,
||: löper kring :||
Intill dess hon domnar, och jag fattig somnar.

I min farfars gamla rock, hål uppå armbågen
står jag bland en lustig flock, super bara rågen,
tar mig ur de vackra krus
morgon-, middags-, aftonrus,
||: aftonrus, :||
och så blir jag röder, som de äkta bröder.

Men min strupe vill bli full, tål ej denna torken.
Guld ej annat är än mull - gubbar, dra ur korken!
Låtom oss i ro och fred, svälja sista klunken ned,
||: klunken ned, :||
Och oss sedan döda, i det våta röda.
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Brev från Kolonien 

Text & musik: Cornelis Vreeswijk

Hejsan morsan, hejsan stabben!
Här är brev från älsklingsgrabben.
Vi har kul på kolonien,
vi bor 28 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 är roligt vill jag lova,
fastän lite svårt att sova,
killen som har sängen över mig,
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.

Ute i skogen finns baciller,
men min kompis han har piller,
som han köpt utav en ful typ,
och om man äter dom blir man en jättekul typ.
Jag är inte rädd för spöken,
och min kompis han har kröken,
som han gjort utav potatis,
och den säljer han i baracken nästan gratis.
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Våran fröken är försvunnen,
hon har dränkt sig uti brunnen,
för en morgon blev hon galen,
för vi släppte ut en huggorm i matsalen.
Föreståndaren han har farit,
han blir aldrig var han varit,
för polisen kom och tog hand,
om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand.

Ute i skogen finns det rådjur,
i baracken finns det smådjur,
och min bäste 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!
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Internationella sånger
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Systéme International

Melodi: Studentsången

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

Den lille mand 

Melodi: Apladalen i Värnamo

Den lille mand med en røde næse,
kan hverken skrive, ej heller læse.
Men drikke brændvin og spille kort,
og kysse piger, det kan han godt.
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Hell and Gore 

Melodi: Helan går

Hell and gore,
shun hop Father Allan lallan Lay!
Hell and gore,
shun hop Father Allan Lay!
Oh, handsome in the Hell and tar
And hell ear in the half and four
Hell and gore!
Shun hop Father Allen Lei!

O Tannenbaum
||: O Tannenbaum, o Tannenbaum
wie treu sind deine Blätter. :||
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit.
Nein auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum
wie trind sind deine Blätter.
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Ein Jäger ist getrunken

Melodi: Mitt hatt den har tre kanter

Ein Jäger ist getrunken
Ein Meister trinkt sehr gut
Und trinkst du Jägermeister
Du durstig bist genug!

Getränke sind austrinken
Die Drinke sind verlort
Die Finkel übrig bleiben
Nicht trinkbar - schmeckt verbot!

Jägermeister nich mehr trinken
Zuviel Alkohol im Blut
Berauchst, gemeisteret, trunken
Übelkeit - du kennst nicht gut!
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I Like the Snaps
Melodi: Over the mountains

I like the snaps. The snaps likes me.
Thrilling as only a snaps can be.
I want to drink the real elite:
Aalborger aquavit
||: Over the mountains, over the sea,
thousands of snapses are waiting for me.
Please go to hell with the juice and tea
Snaps is the drink for me! :||
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Drinking song

Melodi: When I’m 64

When we get drunker,
losing our minds,
many beers from now.
We will still be having us
a real good time.
Whiskey, gin and bottles of wine.

So fill up your glass now,
get drunk as a skunk.
Don’t say you want no more.

We are the swingers,
we are the singers.
Join us if you want.
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Må saften vara med er
Text: Basse Jernling
Melodi: Obladi oblada

Tell me Master Yoda, what is wrong with me?
Feels like I’ve been stepped on by a horse.
Could it be that I’ve drunk a galaxy
and underestimated the dark side of the force?

Obi Wan, Obi Two, come and save me!
Hit me with your laser drink!
Obi Wan, Obi Two, come and save me!
Down under the bar I sink…

Waking up the next morning was a big ordeal,
thought I had a Leia in my bed.
But you can imagine Master how I feel
when I see Jabba lying there with me instead!

Obi Wan, Obi Two, Obi Three!
Warp me to another place!
Obi Wan, Obi Two, come and save me!
Throwing up in hyperspace…

Calm down now, you Skywalker, you will be fine,
R2D2 would have laughed at this.
Help me drink this bottle of Han Solo’s wine
and I will tell you who your mother really is.

Obi Wan, Obi Two, Obi Three!
Drink and you will fly alright!
Obi Wan, Obi Two, come and save me!
Man, I had a Jedi night…
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Alouette
Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
||: Je te plumerai la tête. :||
Et la tête! Et la tête!
Alouette! Alouette!
A-a-a-ah

Alouette…
||: Je te plumerai le bec. :||
Et le bec! Et le bec!
Et la tête! Et la tête!
Alouette! Alouette!
A-a-a-ah
Alouette…
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Dryckessånger
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Helan går
Helan går,
sjung hopp faderallan lallan lej!
Helan går, sjung hopp faderallan lej.
Och den som inte helan tar,
han heller inte halvan får.
Helan går!
Sjung hopp faderallan lej!

Halvan 

Melodi: Skånska slott och herresäten

När helan man tagit och halvan ska dricka,
det känns som att kyssa en nymornad flicka.
Ju mera man får, desto mer vill man ha.
En ensammer jävel gör alls ingen gla’.

När halvan man druckit och tersen skall taga,
kan bara en nymornad flicka beklaga.
Ju mera man får desto mindre blir kvar
av spriten och det som är bäst på en karl!

Snapsvisor
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Vi skålar för våra vänner

Melodi: Flickan går i ringen

Vi skålar för våra vänner,
och dom som vi känner,
och dom som vi inte känner,
dom skiter vi i!

Vi skiter i våra vänner,
och dom som vi känner,
och dom som vi inte känner,
dom skålar vi för!

Imbelupet 

Melodi: Kors på Idas grav

Imbelupet glaset står på bräcklig fot,
kalla pilsnerpavor lutar sig därmot,
men där nere - miserere -
uti magens dunkla djup,
sitter djävulen och väntar på en sup.
...uti magens dunkla valv,
vandrar djävulen och väntar på en halv!
...uti magen härs och tvärs,
kilar djävulen och skriker på en ters!

Snapsvisor
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...uti magens djup så svart
löper djävulen och skränar på en kvart!
...uti magens labyrint,
irrar djävulen i väntan på en kvint!
...uti magens slingerväxt,
klänger djävulen och skrålar på en sext!
...uti magen halvuppknäppt
raglar själve fan och vrålar på en sept!
...uti magen an och av
vankar djävulen och väser på oktav!
...sitter allas våran far,
det är fan och han vill ha det som är kvar.

Pressad gurksaft står i festligt fyllda glas.
Morotssaften skänker glans åt vårt kalas.
Magen brusar utav juicer,
men där nere, fylld av hat,
sitter djävulen till näsan i tomat.

Snapsvisor
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Tänk om jag hade lilla 
nubben 

Melodi: Hej tomtegubbar

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

Min gode vän Joel

Text: Nils Dahlgren
Melodi: Trampa på gasen

Min gode vän Joel
Han är en god kamrat
Han har äpplen fram och en kulvert bak
Min gode vän Joel
han ser rätt lustig ut
Man kan kalla honom Knut
om man vill och det vill man!

Snapsvisor
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Suparna, de sitta

Melodi: Ach, du lieber Augustin

Suparna, de sitta
på bordet och titta,
så kommer där en drake,
en hiskelig kropp.
Munnen förfärligt stor,
blicken begärligt glor.
Suparna han dricker
se’n gladeligt opp.

Snapsvisor
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Porthos visa 

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.

Ölvisor
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Öl, öl, öl i glas

Melodi: Row, row, row your boat

Öl, öl, öl i glas, eller i butelj
skummande, skummande
skummande, skummande
Ta en klunk och svälj!

Var nöjd med ölen

Melodi: Var nöjd med allt som livet ger

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

Ölvisor
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Min pilsner

Melodi: My Bonnie

Min pilsner skall svalka min tunga,
Min pilsner skall duscha min gom,
min pilsner skall få mig att sjunga
och ser jag att flaskan är tom:

Pilsner, pilsner!
Hämta en pilsner till mig, till mig
Pilsner, pilsner!
Hämta en pilsner till mig

Ode till ölet

Melodi: Trampa på gasen

Tu tu tu Tuborg och ca ca ca Carlsberg,
det är den bästa pi pi pi pilsnern som jag vet.
Tu tu tu Carlsberg och ca ca ca Tuborg,
det är det bästa pi pi pi ölet som jag vet.

Tu tu tu ölberg och ca ca ca pilsborg,
det är den bästa pi pi pi biran som jag vet.
Tu ca pi Ölsner och pi tu ca bira
det är den bästa ca pi tu lering som jag gjort.

Ölvisor
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Vi älskar öl

Melodi: Ser du stjärnan i det blå

Täckt av silver sejdeln full
gnistrar mot oss med sitt gull,
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.

Ölvisor
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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!

Vinvisor
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Gubben Noak 

Melodi: Fredmans sång nr 35 

Gubben Noak, gubben Noak
var en heders man.
När han gick ur arken
planterade han på marken
mycket vin, ja mycket vin, ja
detta gjorde han.

Noak rodde, Noak rodde
ur sin gamla ark,
köpte sig buteljer,
sådanna man säljer,
för att dricka, för att dricka
på vår nya park.

Han väl visste, han väl visste
att en mänska var
torstig av naturen
som de andra djuren,
därför han ock, därför han ock
vin planterat har.

Gumman Noak, gumman Noak
var en heders fru.
Hon gav man sin dricka;
fick jag sådan flicka,

Vinvisor
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gifte jag mig, gifte jag mig
just på stunden nu.

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 Noak, gubben Noak
brukte eget hår,
pipskägg, hakan trinder,
rosenröda kinder,
drack i botten, drack i botten.
Hurra och gutår!

Då var lustig, då var lustig
på vår gröna jord;
man fick väl till bästa,
ingen torstig nästa
satt och blängde, satt och blängde
vid ett dukat bord.

Inga skålar, inga skålar
gjorde då besvär,
då var ej den läran:
jag skall ha den äran.
Nej i botten, nej i botten
drack man ur så här.

Vinvisor
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Fredmans sång nr 61

Sång och musik: Carl Michael Bellman

Se, god dag, min vän och frände,
se, buteljen menar jag!
Aldrig bättre vän jag kände —
var välkommen i vårt lag!
||: Gutår! :||
||: Bliv hos oss i dag! :||

Hur står till, min vän, med eder!
Alltför gladlynt synes du.
“Komplimenter bort, jag beder —
låt oss vackert kyssas nu!”
||: Gutår! :||
||: Låt oss kyssas nu! :||

Var’från kommer du, min frände,
ifrån Mosel eller Rhen,
från Bordeaux ell världens ände?
Lika gott — du är ej klen.
||: Gutår! :||
||: Gott — du är ej klen! :||

Länge väntat har min strupa
uppå dig, min gamla vän!
Res du neder huvudstupa,
men kom aldrig mer igen!
||: Gutår! :||
||: Kom ej mer igen! :||

Vinvisor
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Nå, drickom, friska bussar!
Hej, kurage! Håll god min!
Låt man halsarna bli slussar,
där nu vinet seglar in!
||: Gutår! :||
||: Vinet seglar in! :||

Himmel, tack för mun och maga...
Men jag orkar inte mer:
mina krafter de avtaga —
glaset jag ej mera ser.
||: Gutår! :||
||: Jag ej mera ser. :||

Skicka gubbar, efter prästen!
Jag mitt testamente gör...
Dock jag måste dricka resten,
att jag inte törstig dör,
||: Gutår! :||
||: inte törstig dör. :||

Vinvisor
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Rhenvinets lov

Melodi: Clementine

Ställ nu fram i källarsalen
av den dunkelt gröna färg
härligt glänsande pokalen,
fylld av ädla druvans märg,
ty blott rhenvin vill jag dricka,
nöjd och glad i samma stund,
när mot mig dess pärlor blicka
från pokalens vida rund,
när mot mig dess pärlor blicka
från pokalens vida rund.

Under Spaniens sol måhända
färgas druvan mera röd,
med champagnens eldfod tända
i mitt bröst passionens glöd,
men det rhenska vin ej rusar,
sans och måtta bor däri, och vårt sinne
milt det tjusar, likt en älskad melodi.

I min ungdoms fröjd och gamman
som i mannaåren än,
detta vinet band mig samman
med så mången trogen vän.
Därför när mig döden nalkas,
förr’n min kropp blir lagd i skrin,
av en droppe låt mig svalkas
av det ädla rhenska vin!

Vinvisor
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Vila vid denna källa 

Text & musik: Carl Michael Bellman

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

Vinvisor
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Vinets lov

Melodi: Forellkvintetten

Så låt oss alla smaka
På vinets sprudlande bouqet!
Man intet skall försaka
Som livet kan en ge
Vi klinga alla uti glasen
Och strila ner uti vårt skrov
||: En dryck från oasen
Och sjunga vinets lov :||

Med vinets hjälp man får lätt
En syn på livet rosenröd
Om man dess makt förstår rätt
Man gör snart på sorgen död
Dessutom man beveker
Ett hjärta annars hårt
||: När vinet gommen smeker
Är intet för dig svårt :||

Vinvisor
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Wiinviisa

Melodi: Vila vid denna källa

Mosel, Valpolicella
Mendoza Tinto vi upphälla
Lacrima Christi Rosso
Och en nyss öppnad Vin Rouge d’Algerie
Mavrud, Clareto Fino
Och Bordeaux Blanc, Coq Rouge och 
Vino
Tinto, Ockfener Bockstein
Petit Chablis, men bara ett par glas
Chateau Margaux
Mouton Rotchild och Carneval
Vi blir kanon…
Fröken! Vi vill beställa
En Côte du Rhône för tio och tjufem
Om lagret räcker än!

Vinvisor
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Punschen kommer 

Melodi: Lippen schweigen

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 få.

Punsch, punsch

Melodi: Ritsch, Ratsch

Punsch, punsch, filibom-bom-bom,
filibom-bom-bom, filibom-bom-bom.
Punsch, punsch, filibom-bom-bom,
filibom-bom-bom, filibom.

Vi har ju både Cederlunds
och Carlshamns Flagg
och Grönstedts Blå och lilla Caloric.
Det blir för trist med sodavatten,
sodavatten, sodavatten.
Det blir för trist med sodavatten,
ge mig mera punsch

Punschvisor
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Vi vill ha punsch
Melodi: Theme from the Adams Family

Vi vill ha punsch (knäpp, knäpp)
Vi vill ha punsch (knäpp, knäpp)
Vi vill ha punsch, vi vill ha punsch
Vi vill ha punsch (knäpp, knäpp)

När man vill festen liva,
upp är det bra att kliva
omkring på bordets skiva
och klafsa runt i punsch

Klafsa i punsch (slurp, slurp)
Klafsa i punsch (slurp, slurp)
Klafsa i punsch, klafsa i punsch
Klafsa i punsch (slurp, slurp)

Punschvisor
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Djungelpunsch 

Melodi: Var nöjd med allt som livet ger

Jag gillar alla tiders punsch,
en 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’.
Så punsch i 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,
du får ursäkta om det stör.
Jag väljer hellre Grönstedts 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.

Punschvisor
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Jag gillar punschen 

Melodi: Te deum laudamus

Det var en gång jag tänkte
att punschen övergiva.
Men det blir aldrig av,
så länge jag får leva.
Och 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!

[Melodi: Europahymnen]
Jag gillar, jag gillar punschen,
jag gillar den som punschen skapat 
har.
Jag gillar, jag gillar punschen,
jag gillar punschen och dess far.

Punschvisor
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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 ännu något kvar
får det va’ till sämre da’r. :||

Punschvisor
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Sverige runt
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Med bidrag från  
studentrösterna i:
Malmö 
Lund
Kristianstad
Karlskrona & Karlshamn
Halmstad
Växjö och Kalmar
Visby
Göteborg
Jönköping
Borås
Trollhättan
Skövde
Linköping
Örebro
Stockholm
Eskilstuna & Västerås
Strömsholm
Karlstad
Uppsala
Falun & Borlänge
Gävle
Sundsvall
Östersund
Umeå
Luleå
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Vaktmästaren och  
professorn

Melodi: Internationalen
 
Om vaktmästaren och professorn
de skulle byta lönegrad
då blev professorn ganska ledsen,
men vaktmästaren blev glad!

Änglapunsch

Melodi: Änglamark

Kalla den gudagåva eller himlanektar,
vad du vill.
Punschen den gyllne,
de gamla oss skänkte.
Vet att så länge som
punschen nånsin funnits till
glädjen den höjde och sorgerna dränkte.

MALMÖ DOKTORANDKÅR
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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 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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Festen skall börjas

Melodi: Vårvindar friska

Festen skall börjas kråset ska smörjas
magen skall få det som den vill ha.
Glasen står fulla låt sången rulla
Glädjen skall vara gäst här i da.

Glasen i handen fatta och sjung
glöm alla sorger, var bara ung.
Glöm morgondagen.
Tänk blott på magen.
Skål alla vänner! Hej och gutår!

MALMÖ STUDENTKÅR
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En taggatråd

Melodi: Oh, Tannenbaum

En taggatråd,
en taggatråd,
det är en tråd med taggar på
och är det inga taggar på
så är det ingen taggatråd.

En taggatråd,
en taggatråd,
det är en tråd med taggar på.
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Vi klarar oss nog ändå

Musik & text: Lasse Dahlqvist

Jag vill sjunga en visa i klaraste dur,
ty den handlar om Skåne och slätter och djur.
Kan hända den retar en del, 
men i så fall är det deras eget fel.
Det har talats så mycket om dynga och lort, 
men betänk vilken oerhörd nytta den gjort. 
Så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå.
Ja låt dom bara gå på. Vi klarar oss nog ändå 

Kanske språket vi talar ej klingar så väl, 
men det är och förbliver en del av vår själ. 
Kan hända det retar en del,
men i så fall är det deras eget fel. 
Uti självaste riksdagen på skånska dom slåss, 
för de flesta utav dom har kommit från oss. 
Så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå,
Ja låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 

Utav våra produkter de smörjer sitt krås,
och de är ifrån oss som dom fått Mårten Gås.
Kan hända det retar en del, 
men i så fall är det deras eget fel.

Odontologiska studentkåren i Malmö
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Det har klagats på bostaden på våra svin 
men när julskinkan kommer, jo, då är den fin. 
Så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå.
Ja låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 

Hela landet får njuta av vår akvavit,
sockerbetan har lärt dom att dricka på bit.
Kan hända det retar en del, 
men i så fall är det deras eget fel.
Våran sandstrand den är både bländvit och fin 
och så har vi ju vår lilla vida kanin. 
Så låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 
Ja låt dom bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 

Selma Lagerlöv som är en fin gammal dam,
med Nils Holgersson gjorde för Skåne reklam.
Kan hända det retar en del, 
men i så fall är det deras eget fel.
Tänk så’n nytta som storken från Skåne har gjort, 
men det hindrar ju inte att folk pratar lort. 
Men låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 
Men låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå. 
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Jag har aldrig vart på snusen 

Melodi: O, hur saligt att få vandra

Jag har aldrig vart på snusen,
aldrig rökat en cigarr, halleluja!
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt 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,
Stadsparksdammen full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl.

Och mera öl…

Corpus Medicum
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Pärleporten

Text: F.A. Bloom
Musik: J.A. Hultman
 
Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor,
är den kärlek, nåd och sanning,
som i Jesu hjärta bor.
 
Han har öppnat pärleporten,
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.
 
Under över alla under!
Allt förlät han mig en gång.
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång.
 
Han har öppnat pärleporten…

Humanistiska och teologiska studentkåren  

vid Lunds universitet
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Kårkansliet
Melodi: Du käre lille snickebo’

Till kårkansliet ränner jag
och bankar på dess port
Jag vill ha nått som värmer bra,
jag vill ha kaffe fort
Presidialen sade Godda,
hur aktiv kan min herre va?
Vill du ha kaffe i mitt rum?
Kom då och sätt dig i vårt FUM

Nej detta va ju inte bra,
så blev jag kåraktiv, IGEN
I styrelsen nu sitter jag,
det är ett jävla liv
Presidialpost ska jag nu få,
och sensmoralen är som så
Drick inte kaffe på din kår
Vem vet vilka poster du då får?!
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Den tragikomiska balladen om 
fakulteternas budgetprocess

Melodi: Fattig bonddräng
Text: Christian Stråhlman, Simon Pålsson,  
Carin Carlberg & Emelie Hult
 
Jag är fattig foass,
men jag lever ändå.
Sitter, söker medel
inga pengar jag får.
Man kan inte forska
när man inte får stöd.
Tilldelningssystemet
blir vår grundforsknings död.

Jag är vår dekanus
men jag forskar ändå.
Trixar med vår budget,
ingen annan förstår,
vart tar pengar vägen?
Ner i fickan förstås.
Administrationen
kostar skjortan hos oss. 

Jag är de studenter
som ett lånekort fått.
Sitter här på UB,
men förstår inte nåt.
Vad ska vi då göra
utan lärarledd tid?
Grundutbildningsbudgeten
är inte likvid.
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Mera brännvin 

Text: Hans Dalborg
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,
mera kalas på vår jord.

Mera jordar kring månen,
mera månar kring Mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne gubevars!

Lunds Doktorandkår
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Romerska siffervisan

Melodi: Ritsch, ratsch.

I, II, LXXV, VI, VII, LXXV, VI, VII, LXXV, VI, VII,
I, II, LXXV, VI, VII, LXXV, VI, VII, LXXIII,
CVII, CIII, CII, CVII, VI, XIX, XXVII!
XVII, XVIII, XVI, XV, XIII, XIX, XIV, XVII,
XIX, XVI, XV, XI, VIII, XLVII!
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Vikingen 

Melodi: When Johnny comes marching home

En viking älskar livets vann
Hurra, hurra!
Den hastigt i mitt svalg försvann
Hurra, hurra!

Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk
När alla ynglingar vill ha läsk
Ja, då vill alla vikingar ha en bäsk.
När vi har druckit bäsken slut
Tragik, tragik!
Då bäres varje viking ut
som lik, som lik!

Och sen när vi vaknar vi sjunger en bit,
Sen korkar vi upp Skånes Aquavit
Skål för alla vikingar som kom hit!

Lunds Naturvetarkår
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O hemska labb

Melodi: O Helga Natt

O hemska labb, o grymma kval imorgon,
Här sitter jag och förstår ingenting.
Hela mitt inre fylls utav ett motstånd
Emot eländig elektrisk mätteknik.

Jag skulle nog behöva litet ledning,
Här räcker inte min kapacitans.
Kondensatorer och felvända dioder,
O hemska labb, nu vill jag koppla af.
O hemska labb, ty detta blir min graf !
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Dansen går på Svinnsta skär

Text & musik: Gideon Wahlberg

Dansen den går uppå Svinnsta skär, 
hör klackarna mot hällen.
Gossen han svänger med flickan kär
i stilla sommarnatt.
Blommorna dofta från hagen där 
och många andra ställen,
och mitt i talltrastens kvällskonsert, 
hörs många muntra skratt.

Ljuvlig är sommarnatten, 
blånande vikens vatten.
Och mellan bergen och tallarna,
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håren, 
månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där 
uppå Svinnsta skär.

Gossen tar flickan uti sin hand 
och vandrar nedåt stranden,
lossar sin jolle och ror från land
bland klippor och bland skär.
Drömmande ser han mot vågens rand 
som rullar in mot stranden,
kysser sin flicka så ömt ibland, 
och viskar: “Hjärtans kär”.

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
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Ljuvlig är sommarnatten,
blånande vikens vatten.
Och mellan bergen och tallarna
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håret,
månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där
uppå Svinnsta skär.

Solen går upp bakom Konungssund 
och stänker guld på vågen.
Fåglarna kvittra i varje lund
en stilla morgonbön.
Gäddorna slå invid skär och grund,
så lekfulla i hågen.
Men sista valsen i morgonstund, 
man hör från Svinnerön.

Ljuvlig är sommarnatten,
blånande vikens vatten.
Och mellan bergen och tallarna
höres musiken och trallarna.
Flickan har blommor i håret,
månen strör silver i snåren.
Aldrig förglömmer jag stunderna där
uppå Svinnsta skär.
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Feta fransyskor 

Melodi: Marche militaire nr 1 D-dur  
Från K-sektionen Sångarstiden 1985

Feta fransyskor som svettas om fötterna,
de trampar druvor som sedan skall 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 bli att vi må lida pin
A: Flaskan och glaset gått i sin!
B: Hit med vin, mera vin!
A: Tror ni att vi är fyllesvin?
B: JA! (FAST STÖRRE!)

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola
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I Vinslöv

Text: Hans Alfredsson
 
På Ven, på Ven, på Ven, på Ven,
ja, påven bor i Rom.
I Rom, i Rom, i Rom, i Rom,
i rompan på en ko.
I ko, i ko, i ko, i ko,
i Kosta gör man glas.
I glas, i glas, i glas, i glas,
i glas där har man vin.
I vin, i vin, i vin, i vin,
I Vinslöv bor min mor.

Star Wars punsch

Melodi: Imperial march (Star Wars)

||: Punsch punsch punsch mera punsch mera 
punsch!: :||

Punsch punsch punsch punsch punsch punsch 
punsch mera punsch,
Punsch punsch punsch punsch mera punsch,
Punsch punsch punsch punsch punsch mera 
punsch!
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Åtta snabbisar

Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Startvisa
Halvfulla glas på vårt bord, en hel hord
Får vi i oss dem så är vår lycka gjord, sanna ord
När serveringspersonalen
Sedan kommer in i salen
Kan de hälla ny saker i vårt glas, fylleas!

Snabbvisa
Vi går mot Skåne med flyt, fälle mä’
Vi flyter ner i alla jädra gryt, följa räv
När Smålands alla Djävlar
Spelar horn och tärningstävlar
Då hoppar vi på deras handklaver!

Slattvisa
Vi står på daggstänkta fot, immig fot
Men anden har vi renat däremot, gjort bot
Så mera blanka vapen
Än vi av Homo Sapiens
Det såg man aldrig nå’nsin i en här, nej vi svär!

Skottvisa
Båt, kilt, auxin, smäll och bang, rullebör
Salut, rekyl och bom, gevär och pang, eld upphör

Kristianstad Studentkår
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För februari månad
Är förskott på vår trånad
Vi vill ha våran kropp att gå i knopp, flagg i topp!

Slabbvisa
Vi seglar med fock och gastrit, Akvavit
Vår klyvarbom den hänger på kvartär, SvartVinbär
Och OP har vi ingen
Men vad bryr vi oss om tingen
Det är skönheten som slår vad vi förstår, Skål Gutår!

Schaktvisa
Strup, sluttning, grop och ravin, fulla svin
Vägen hem är full av stora hål, alkohål
Så hitta rätta huset
Det kan vi ej i ruset
Vi lägger oss i grannens blomrabatt, hej go’natt!

Skymfvisa
Väck, fulla hund, äckel, drägg, stick och brinn
Spy på någon annans jävla vägg, svin, försvinn
Man försöker bryta isen
Men då ringer de polisen
Man får springa, hitta vilse, flera mil, taxibil!

Slutvisa
Hem klockan tre, keps av trä, dricka vann
Titta Ricki Lake och va’ disträ, hämta spann
Somna femton gånger
Världens största jätteånger
Aldrig mer förrän i morgon, slut på spänn, CSN!
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Livet på BTH

Melodi: Var nöjd med allt som livet ger

Var nöjd med allt som Java ger
att allt i JVMen sker
glöm bort Malloc, GC och besvär

Var glad och nöjd för vet du vad
lite native gör ju ingen glad
var nöjd med livet på BTH med Per

Där som sädesfälten

Melodi: Där som sädesfälten böja sig för vinden

Där som sädesfälten böja sig för vinden, 
står en jävel där och böjer dem tillbaks.

Blekinge Studentkår



117

Blekinges geografi

Melodi: Så lunka vi

Karlskrona Jämjö Rödeby
Olsäng Aspö och Ronneby
och Norje Sölve Hällaryd
och Mjällby Olofström.

Och Karlshamn Mörrum Asarum
och Lörby Svängsta Belganet
och Jämshög Sandvik Kallinge
och Falkvik Drögsperyd

Bräkne-Hoby Guö Nättraby
Kristianopel Hörvik Pukavik
Hallabro Kollevik Guövik Järnavik
Fågelmara Hanö Hällevik
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Här kommer alla känslorna

Text & musik: Per Gessle

Jag borde ha förstått då när du tittade bort
Att allting har ett slut, att allt det vackra är kort
Nu sitter jag och fryser på en regnig perrong
Och här kommer alla känslorna på en och samma gång
Här kommer alla känslorna på en och samma gång

Vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var tömt
Jag placera dig i drömmen som jag borde ha glömt
Nu faller den från himlen som en trasig ballong
Och här kommer alla känslorna på en och samma gång
Här kommer alla känslorna på en och samma gång

Jag sitter ensam kvar och hör varje tåg
Vissla hallå ifrån ett ringlande spår
Var är du? Man kan undra när timmarna går
Du borde sett hur underbart jag mår

Halmstad studentkår
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Jag ska bygga mig en båt och segla tills det blir vår
Jag ska försöka att förtränga doften av ditt hår
Jag ska skrika så det hörs igenom all grå betong
För här kommer alla känslorna på en och samma gång
Här kommer alla känslorna på en och samma gång

Jag sitter ensam kvar och hör varje tåg
Visslar hallå ifrån ett evigt spår
Men det är slut, det är dags att slå en knut
Öppna grinden för nu går jag ut

Här kommer alla känslorna på en och samma gång
Här kommer alla känslorna på en och samma gång
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Nubbevisa till Linnéåret 2007
Text: Cajsa Rydén, Spånga
Melodi: Uti vår hage

Uti vår nubbe finns blommor och bär,
som gör dig nöjd.
Hela naturen den finner du där!
Kom malört och svarta vinbär,
johannesört, dill och enbär,
kom fänkål och kummin kom hjärtansfröjd!

Carl von Linné var så bildad och fin,
det kan ni tro!
Skålade gjorde han nog på latin:
cum Ribes ett Artemisia,
Hypericum et Melissa,
Faeniculum, Carum,
cum Spirito!

Linnékåren
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Kalmarevisan 

Ursprung: Känd från 1700-talet och tidigast i 
tryckt form från teaterstycket Finkel eller Det 
underjordiska brännvinsbränneriet (1776)

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 :||
och är stor i sin trut.
Hej...
||: Var är pengarna du fått?
Jo, dom har jag supit opp :||
uppå Kalmare slott.
Hej...
||: Jag ska mäla dej an
för vår kronbefallningsman :||
och du ska få skam.
Hej...
||: Kronbefallningsmannen vår
satt på krogen igår :||
och var full som ett får.
Hej...
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Hur länge skall på borden

Text: Carl Rupert Nyblom
Melodi: Hur länge skall i Norden  
den döda fred bestå?

Hur länge skall på borden
den lilla halvan stå?
Skall snart ej höras orden:
Låt halvan gå, låt gå!
Det ärvda vikingasinne
till bägar’n trår igen,
och helans trogna minne
i halvan går igen.

Vinvisa

Melodi: Tryggare kan ingen vara

När vi druckit vår Burgunder,
sker det alltid samma under.
Tvärt mot Jesus, under natten,
gör vår blåsa vin till vatten.

Gotlands Studentkår Rindi
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Än går det vågor

Melodi: Turalleri

Och än går det vågor i halvankaren,
i halvankaren, i halvankaren.
Och än går det vågor i halvankaren,
i halvankaren går det vågor än.
Och så rullar vi på kuttingen igen min vän,
det går vågor än uti halvankaren.
Och så rullar vi på kuttingen igen min vän,
det går vågor än i den.
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Livet är härligt 

Melodi: Röda kavalleriet
Från Charlmersspexet Katarina

Livet är härligt,
tavaritj, vårt liv är härligt.
Vi alla våra små bekymmer glömmer,
när vi har fått en tår på tand,
En skål!
Tag dig en vodka,
tavaritj, en liten vodka.
Glasen i botten vi tillsammans tömmer,
det kommer mera efter hand.
EN SKÅL!

Punsch, punsch

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.
Tag fram en flaska och kyl den med is,
ty annars så kan det bli kris!
Ställ upp i kampen mot halvnykterhet,
punsch är det bästa vi vet.

Chalmers Studentkår
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Schottis på Valhall

Text & musik: Ulf Peder Olrog

Opp och hoppa, Tor, slå på trumman, bror.
Det är dans uppå Valhall i natt.
Uti Frejas sal står vår asabal.
Opp och hoppa, fast Odin har spatt.
Slå i mera mjöd. Det får bli min död.
Nej, se där är ju Idun, min skatt.
Min valkyria kom hit till vår midvinterrit.
Opp och hoppa på Valhall i natt.

Höder han hade
hiskelig hicka,
Balder den bota
med ingefärsdricka.
Vred vart väl Ving-Tor,
vakna och vråla.
Brage bråka
och Skade hon skrek:

Opp och hoppa, Tor…

Heimdal i hornet
blåste och brumma.
Loke han låg där
och lekte och lulla.
Gudarna gorma,
röto och rulla.
Allfader Odin
kvidde och kvad:
Opp och hoppa, Tor...

Göta Studentkår
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Kostervalsen

Text: Göran Svenning
Musik: David Hellström

Kom, i kostervals
slå din runda arm om min hals.
Ja, dej föra får,
hiohej, va’ dä’ veftar å’ går.
Kostervalsen går,
lek å smek blir i skrever å’ snår.
Ja’ ä din, du ä’ min
allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö,
du, mi’ lella rara fästemö.
Maja lella, hej!
Maja, lella, säj,
säj, vell du gefta dej?

Kom, i kosterbåt
nu i natten följas vi åt,
ut på hav vi gå,
där som marelden blänker så blå,
ja’ dej smeka vell,
där som dyningen lyser som ell`
Ja’ ä din, du ä’ min,
allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö,
du, mi’ lella rara fästemö.
Maja lella, hej!

KONSTKÅREN
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Maja, lella, säj,
säj, vell du gefta dej?

Kom uti min famn,
din famn ja’ finner min hamn.
Maja, ja’ ä’ din,
du ä’ min, allrakärestan min.
Maja, ja’ å’ du,
kuttrasju, mun mot mun kuttrasju.
Ja’ ä din, du ä’ min,
allrakärestan min!

Däjeliga mö på Kosterö,
du, mi’ lella rara fästemö.
Maja lella, hej!
Maja, lella, säj,
säj, vell du gefta dej?

Kom i brudstol,
kom, innan året hunnit gå om.
Maja, ja’ ä’ din,
lella du, som mi’ bru! blir du min.
Maja, då blir ja’,
då blir ja’ sa sju sjungande gla’.
Ja’ ä din, du ä’ min,
allrakärestan min!

Däjeliga må på Kosterö,
du, mi’ lella rara fästemö.
Maja lella, hej!
Maja, lella, säj,
säj vill du gefta dej?
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Lyft ditt välförsedda glas

Melodi: Ding Dong! Merrily on high
Från Medicinarspexet i Göteborg

Lyft ditt välförsedda glas,
det är en härlig börda.
Nu har grabbarna kalas,
vi segern snart ska skörda.
||:  Ding-e dinge dinge ding-e dinge 
dinge ding-e dinge dinge ding-e dinge 
dinge ding-e dinge dinge 
ding dong dong
Imorgon är det lörda. :||

Lyft ditt välförsedda glas
se döden dig väntar.
Nu har grabbarna kalas,
hör liemannen flämtar.
||: Ding-e dinge dinge ding-e dinge 
dinge ding-e dinge dinge ding-e dinge 
dinge ding-e dinge dinge 
ding dong dong
Begravningsklockor klämtar :||

Sahlgrenska akademins studentkår
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Med lingonröda näsor

Melodi: Flickorna i Småland

Med lingonröda näsor och med bullrande bas
Och skinande som solen uppå våra små kalas
Vi sjunga och vi tralla när vi höja våra glas
Men vad är det som gör att vi så komma i extas?

Det är stänk av livets vatten, det är helan lilla vän
Det är litrarna som staten inte lagt beslag på än
Det blir halvan, tersen,  
kvarten och en grogg vi dricka än
Och till morgonen vi spart den lilla återställaren

Härlig är punschen 

Melodi: Härlig är jorden

Härlig är punschen,
härlig är dess konsistens.
Skönt är att taga den än en gång.
Genom att taga
punschen av daga
gå vi till paradis med sång.

Jönköpings Studentkår
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Spritbolaget

Melodi: Du käre lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port (dunk dunk)
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och får mig sketfull fort.

Expediten sade god dag
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt’ leg, ditt fula drägg?
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej detta var ju inte bra
Jag ska bli full ikväll
Då plötsligt en idé jag fick
Dom har ju sprit på Shell (och Statoil)

Många flaskor stod där på rad
Så nu kan jag bli full och glad
Den röda drycken åkte ner
Nu kan jag inte se nåt’ mer!

Studentkåren i Borås
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Måsen 

Melodi: När månen vandrar

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.
Och OP:n svalkat har skepparns gom,
jag önskar blott att han såg´en.
Så nöjd och lycklig den arme saten,
han sätter storsegel den krabaten.
Till havs han far,
och halvan tar.

(fortsättning på nästa sida)

Studentkåren vid Högskolan Väst
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När månen vandrar sin tysta ban
och tittar in genom rutan.
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
han 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!
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Hej bonnapojkar

Melodi: Hej tomtegubbar

||: Hej bonnapôjka ifrå’ bôjda
imella’ Vänern och Vättern :||
Nu sa vi supa, nu sa vi sjunga,
för vi ä gla’a å vi ä onga
||: Hej bonnapôjka ifrå’ bôjda
imella’ Vänern och Vättern :||

Studentkåren i Skövde
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Jesus lever

Melodi: Sånt är livet

Jesus lever, han bor i Skövde
Han kör en Volvo och han är gift
Han har en villa med rododendron
Han sparar pengar och jobbar skift

Redan på lekis var han märklig
Han ville inte leka krig
Men när hans kompis, Knut, blev 
skjuten
så lät han Jesus uppväcka sig

Jesus lever, han bor i Skövde...

Han gick i skolan, som alla andra
Han var rätt duktig på gymnastik
å vilken kille han gick på vatten
en gång så gick han till Reykjavik

Jesus lever, han bor i Skövde...

I sina tonår så var han poppis
Och han blev bjuden på varje fest
Å vilken kille, han fick ju vatten
att bli till rusdryck utan jäst

||: Jesus lever, han bor i Skövde...  :||
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Uti vår hage
Uti vår hage där växa blå bär
Kom hjärtans fröjd
Vill du mig något, så har du mig här!
Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
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 aquileja,
Kom rosor och salvia,
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 aquileja,
Kom rosor och salvia,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Uti vår hage finns blommor och bär.
Kom hjärtansfröjd!
Men utav alla du kärast mig är.
Kom liljor och aquileja,
Kom rosor och salvia,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!

Consensus - Medicinska fakultetens  

studentkår
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Punschvisan
Bär in en tunna punsch på stund
Ett fat likör och helst ett ankare Chartreusse
På brännvinskaggen slå ett sprund 
Och låt sen tappen sitta lös

Korken ur! Låt ej knallen dig förskräcka!
Botten opp! Fall du svindel skulle få.
Kvickt fyll på! Tills du törsten hunnit släcka, 
Var minut, ja, var sekund är dyrbar då

Drag upp en gammal fin Bordeaux
Vår bästa årgång utav äkta fransk champagne
Chianti, men med basten på
Och rusta för en våt kampanj
Korken ur!...

Och när Du sen har byggt ett hus
Av kork och tomma flaskor, ja en riktig borg
Du tar igen ett stadigt rus
Till minne av Din sista sorg
Korken ur!...

Studentkåren StuFF vid 

Linköpings universitet
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Punschhymn
Text: Furth och Selander 
Melodi: Sovjetunionens nationalsång

Skål för denna dryck
nu vi höja våra krus.
Vi ser den, tillber den,
i sus och rus.

I tusende år har den läkt våra sår,
gjort gossar till män och vinter till vår.
Vi dricker punsch
för den smakar friskt och starkt,
vi dricker punsch för den ger oss hjärtinfarkt.
Den har kropp, den har själ,
den vill allas vårt väl.

Punsch
för den ger oss välbehag.
Punsch
för den gör natt till dag.
Vårt dagliga mål,
nu till punschen en skål!

Örebro Studentkår
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Calle Schewens vals 

Text & musik: Evert Taube

I Roslagens famn på den blommande ö
Där vågorna klucka mot strand
Och vassarna vagga och nyslaget hö
Det doftar emot mig ibland
Där sitter jag uti bersån på en bänk
Och tittar på tärnor och mås
Som störtar 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 ska du vara min gäst!
Här dansar Calle Schewen med Roslagens mö
Och solen går ner i nordväst

Dramatiska kåren - Stockholms  

konstnärliga högskola
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Då vilar min blommande ö vid min barm
Du dunkelblå, vindstilla fjärd
Och julinattsskymningen smyger sig varm
Till sovande buskar och träd
Min älva, du dansar så lyssnande 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 gästar min ö!
Jag är både nykter och klok!
När morgonen gryr, ska 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 när solen går opp!
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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 brännevin quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd!

Uti min mage 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!

Ericastiftelsens Studentkår 
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Korvettvisan

Melodi: I sommarens soliga dagar

Från fänrikar till amiraler
hörs jubel och lyftas pokaler.
För flottans stoltaste fartyg
vi seglar korvett, korvett, korvett.
Det bästa skepp, man nånsin´ sett
sen amiralen var kadett.
En lillebror, häften så stor
när jagarna till skroten for.
Men stoltast av alla på haven
vi seglar korvett, korvett, korvet!

Till mässen ränner jag

Melodi: Snickerboa

Till FHS mäss ränner jag
när plugget ej blitt gjort.
När ångesten tar övertag,
ska pengar ryka fort.
HSU-arn sade goddag,
hur full tänkte du bli idag?
Passerkort tack, ditt fula fuck,
Ja, annars kallar jag på vakt.

(fortsättning på nästa sida)

Försvarshögskolans Studentkår
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Till Sverigesalen ränner jag,
för jag är jättesen.
Igår var mässen full med folk,
Jag spydde på Bydén.
In i salen stormar jag
Hur bakfull lär jag bli idag?
Ögonkontakt, nu är jag fucked
Lärar’n kallar på en vakt

När solen lyser klart

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

När solen lyser klart på himmelen blå, fallera!
Vi på vandring över berg och backar gå, fallera!
Under sång med lätta steg vi draga fram fallera!
Ja, vi vandra under glättigt skämt och glam, 
fallera!
På vägarna skall höras vårat Klamp, Klamp,
Klamp!
Vårat Stamp, Stamp, Stamp, Stamp, dagen lång!
Och till solen sen i väster sänker sig, sig, sig,
Hörs vårat Hej, Hej, Hej och vår sång!
På himlen seglar lätt en sommmarsky, fallera!
Hönsen kackla, tuppen gal i varje by, fallera!
Blommor vagga lätt för vind i blommrabatt,
fallera!
Över vägen leker fjärilar tafatt, fallera!
På vägarna skall höras vårat …
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Fader Abraham
Fader Abraham, Fader Abraham
Fyra söner hade Abraham
Och de åt och drack, och de drack och åt
Och så gjorde de såhär:
Höger hand!
 
Fader Abraham ...
Höger hand! Vänster hand!
 
Fader Abraham ...
Höger hand! Vänster hand!
Höger fot!
 
Fader Abraham ...
Höger hand! Vänster hand!
Höger fot! Vänster fot!
 
Fader Abraham ...
Höger hand! Vänster hand!
Höger fot! Vänster fot!
Och huvudet!

Gymnastik- och idrottshögskolans  

Studentkår
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En glad calypso om våren
Text & musik: Olle Adolphson

Jag dansar runt och jag sjunger strunt
och jag är visst lite i hatten.
Tra-ral-li-ralla, i månens sken,
där jag vandrar hemåt i natten.
Vart gick dom andra, vart blev dom av,
jag är ensam här med min flaska.
Tra-ral-li-ralla, men de´e´så kul
att i vattenpussarna plaska.

Så utmed dikena plaskar ja
på min stolta väg ifrån festen.
Tra-ralli-ropsan, jag trilla visst
men det gör det samma, förresten.
Jag dansar långdans med alla trän,
så att mossan ryker i snåren,
tra-ral-li-ralla, med rönn och en
i en glad calypso om våren.

Ja´ dansa ut på ett fält förut
fullt av is som låg där och blänkte,
tra-ral-li-ralla, precis som om det var
frost och snö och jag tänkte:
“Va´ tusan, frosten är svår i maj”
och det lät som glas när ja´ trampa´ .
Å jedra´ namma, vad jag blev skraj,
när jag runt i drivbänkar klampa´ .

Kåren STUDAC - Stockholms  

konstnärliga högskola
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Men tjo, ja´ är lika glad ändå,
fast jag trampa´ uti rabatten.
Det är så härligt att det är vår
och jag dansar undan i natten.
Å titta, snart är det ljusan dag,
alla fåglar sjunger i snåren !
Kom med och dansa med mej ett slag
i en glad calypso om våren !
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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 öl var slut.
Jag drömde om en jättesal
där ölen stod på rad.

Jag svepte minst ett tjugotal
och reste mig och sa:
Armen i vinkel
blicken i skyn
så var det menat
whisky och renat
Vårt mål, alkohol
SKÅL!

Naprapathögskolans Studentkår
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Fredmans epistel nr 9

Text & musik: Carl Michael Bellman

Käraste bröder, Systrar och Vänner,
si Fader Berg han skrufvar och spänner
strängarna på Fiolen
och stråken han tar i hand.
Ögat är borta, näsan är klufven,
si hur han står och spottar på skrufven.
Ölkannan står på stolen,
nu knäpper han litet grand,
(...) grinar mot solen,
(...) pinar Fiolen.
(...)

Han sig förvillar, drillar ibland.
Käraste Bröder dansa på tå,
handskar i hand och hattarna på.
Si på Jungfu Lona,
röda band i skorna,
nya strumpor himmelsblå.
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Sjösala vals

Text & 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 vår 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 vaderna
Lycklig som en lärka uti majsolens sken
Sjunger han för ekorrn, 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

Operahögskolans Studentkår
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Rönnerdahl han binder utav blommor en krans
Binder den kring håret, det gråa och rufsiga
Valsar in i stugan och har lutan till hands
Väcker frun och barnen med drill och kadans
-Titta! ropar ungarna, pappa är en brud
Med blomsterkrans i håret och nattskjortan till skrud!
Och se, så många blommor  
vsom redan slagit ut på ängen
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol

Rönnerdahl är gammal, men han valsar ändå
Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner
Sällan får han rasta - han får slita för två
Hur han klarar skivan, kan ingen förstå
Ingen utom tärnan i viken (hon som dök)
Och ekorren och finken och vårens första gök
Och blommorna, de blommor  
som redan slagit ut på ängen
Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol

Sjösala vals

Text & 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 vår 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 vaderna
Lycklig som en lärka uti majsolens sken
Sjunger han för ekorrn, 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
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Write in C

Melodi: Let it be

When I find my code in tons of trouble,
Friends and colleagues come to me,
Speaking words of wisdom: 
Write in C.

As the deadline fast approaches,
And bugs are all that I can see,
Somewhere, someone whispers,
Write in C.

II : Write in C, write in C: II
LISP is dead and buried, 
Write in C.

I used to write a lot of FORTRAN,
for science it worked flawlessly.
Try using it for graphics!
Write in C.

If you’ve just spent nearly 30 hours
Debugging some assembly,
Soon you will be glad to
Write in C.

Write in C, write in C,
Write in C, yeah, write in C.
Only wimps use BASIC.
Write in C.

Studentkåren DISK
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Write in C, write in C,
Write in C, yeah, write in C.
Pascal won’t quite cut it.
Write in C.

Write in C, write in C,
Write in C, yeah, write in C.
Don’t even mention COBOL.
Write in C.

And when the screen is fuzzy,
And the edior is bugging me.
I’m sick of ones and zeroes.
Write in C.

A thousand people people swear that T.P.
Seven is the one for me.
I hate the word PROCEDURE,
Write in C.

Write in C, write in C,
Write in C, yeah, write in C.
PL1 is 80’s,
Write in C.

Write in C, write in C,
Write in C, yeah, write in C.
The government loves ADA,
Write in C.
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Fredmans epistel nr 2

Text & Musik: Carl Michael Bellman

Nå, skruva fiolen
Hej spelman, skynda dej!
Kära syster, hej!
Svara inte nej
Svara ja, så blir vi glada
Sätt dej du på stolen
Och stryk din silversträng!
Röda stråken släng
Och med armen sväng
Gör ej fiolen skada!
Du svettas, stor sak
I brännvin ska du bada
Ty under detta tak
Är Bacchi lada!
– Ganska riktigt
Ditt kall är viktigt
Båd’ för öra, syn och smak

Bland nymfernas skara
Är Du omistlig man
Du båd’ vill och kan
Mer än någon ann
De unga hjärtan binda
Och kärlekens snara
På dina stränga står
Varje ton Du slår

Musikhögskolans Studentkår
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Du ett hjärta får
Att konstigt sammanlinda
Just på en minut
Små ögon bliva blinda
Och flickorna till slut
De bli så trinda!
– Hur du bullrar!
Men nymfen kullrar
Och du skrattar med din trut
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Nu grönskar det 

Text: Evelyn Lindström
Musik: J.S.Bach

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 brädden 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.

Studentkåren vid Enskilda  

Högskolan Stockholm
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Smakprov av himlen

Melodi: Räven raskar över isen

Punschen är en dryck så sällsam
Farfar drack den aldrig ensam
Så dra nu på
så låt oss få
ett litet smakprov av himlen
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Fjäriln vingad 

Melodi: Fredmans sånger nr 64

Fjäril 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 av solens värma väckt,
till en ny högtidlig yra
eldas vid sefirens fläkt.

Haga, i ditt sköte röjes
gräsets brodd och gula plan;
stolt i dina rännlar höjes
gungande den vita svan;
längst ur skogens glesa kamrar
höras täta återskall,
än från den graniten hamrar,
än från yx i björk och tall.

Se Brunnsvikens små najader
höja sina gyllne horn,
och de frusande kaskader
sprutas över Solna torn;
under skygd av välvda stammar,
på den väg man städad ser,
fålen yvs och hjulet dammar,
bonden milt åt Haga ler.

Studentkåren vid Skandinaviska  

Kiropraktrhögskolan
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Vad gudomligt lust att röna
inom en så ljuvlig park,
då man hälsad av sin sköna,
ögnas av en mild monark!
Varje blick hans öga skickar,
lockar tacksamhetens tår;
rörd och tjust av dessa blickar,
själv den trumpne glättig går.
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De brevitate vitae
||: Gaudeamus igitur,
juvenes dum sumus! :||
Post jucundam juventutem,
post molestam senectutem
||: nos habebit humus. :||

||: Glada i vår ungdoms dar
låt oss le och drömma. :||
Efter livets morgon unga,
efter ålderns dagar tunga,
||: jorden skall oss gömma. :||

||: Vita nostra brevis est
brevi finietur, :||
venit mors velociter
rapit nos atrociter
||: nemeni parcetur. :||

||: Kort är mänskolivets dag,
snart dess afton skymmer. :||
Döden kommer tågande,
ej på förhand frågande,
||: ingen undan rymmer. :||

||: Vivat academia!
Vivant professores! :||
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!
||: Semper sint in flore! :||

Stockholms universitetS studentkår
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Gräv ur tundran 

Melodi: Katjuscha
Från Föreningen Ekonomerna i Stockholms spex 
Lenin, 1989

Gräv ur tundran två dussin potäter.
Låt dem jäsa uti fjorton da’r.
||: Modersmjölken för ryssar och sovjeter
brännes i babusjkas samovar :||
Kyl se’n drycken i Sibiriens tjäle.
Tappa upp på immiga små glas.
Höj se’n glasen för fosterlandets välgång,
sjung ”Na zdorovie!” med en mäktig bas.
Höj se’n glasen för fosterlandets välgång,
sjung ”Na zdorovie!” -
låt glasen gå i kras!
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Siffervisan

Melodi: Ritsch, ratsch, f ilibom

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!

Vi ska supa

Melodi: Askungen

Vi ska supa, vi ska festa
vi ska göra vårat bästa,
vi ska låta marken gunga,
vi äro ännu unga.
Vi dansar uppå borden,
vi festar in i Norden
och vi ska bara supa, sjunga,
Spexa, älska, vara unga,
Imorgon äro alla huven tunga.

Tekniska högskolans studentkår
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Mors lilla dator

Melodi: Mors lilla 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 från burken det slå,
synd att jag här nu ensam 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 ska gå.
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Strutvisan

(För…) Struten som jag bär den har jag kär, 
jag svär
Den följer alltid med, jag har den här, jag svär
När ingenjören ensam går
Kan struten kännas stor och svår
Ändå har vi alltid struten på

Druckna sällskap
Melodi: Öppna landskap

Jag trivs bäst i druckna sällskap,
nära baren vill jag bo.
Några kvällar varje vecka,
Så själen kan få ro.
Jag trivs bäst i druckna sällskap,
där tungorna får fart.
Där klackarna slår högt i tak,
och allt känns underbart
Där dicker jag mitt brännvin själv,
och tafsar på Johannas bröst.
Jag dricker det med välbehag.
tills jag får annan tröst.
Jag trivs bäst i druckna sällskap,
nära baren vill jag bo.

Mälardalens studentkår
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Jag ska festa

Melodi: Bamse

Jag ska festa,
ta det lugnt med spriten,
ha det roligt utan att va full.
Inte krypa runt med festeliten,
ta det sansat för min egen skull.

Först en öl i torra strupen,
efter det så kommer supen
i med vinet, i med punschen,
sen en groggbuffé.

Jag är skitfull, däckar först av alla,
missar phesten men vad gör väl de´?
Blandar hejdlöst öl med gammal filmjölk.
kastar mat på alla som är med.

Först en öl i torra strupen,
efter det så kommer supen
i med vinet, i med punschen,
sen en groggbuffé.

Spyan rinner ner på ylleslipsen, 
Raviolin torkar i mitt hår 
Vem har lagt mig under matsalsbordet? 
Vems är gaffeln i mitt högra lår? 

Hippologernas Akademiska Studentkår
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Sila i Vänern

Melodi: Jungfrun hon går i ringen

||: Och sila ho’ går i Vänern
bland planker och mört. :||
||: Hon tar sig en jäkel
När det blir för tôrrt. :||

Studiemedelsrondo
||: Vi dricker punsch till lunch  
när vi har fått avin.
Vi lunchar hela dagen tills kassan  
gått i sin. :||

Karlstad Studentkår
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Nubben, goa

Melodi: Gubben Noak

Nubben goa, nubben goa
är en hedersdryck.
När den går till magen
blir man lätt i tagen.
Nubben goa, nubben goad
tar man med ett knyck.

Nubben goa, nubben goa
är en hederssup.
Uti alkohålet
töm den om du tål’et.
Nubben goa nubben goa
är en hederssup.
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O helga sup

Melodi: O helga natt

O helga sup, o helga sup för magen,
då gudagåvan i strupen slank ned.
Till för att läka inre brott så tag en,
så att den kommer in i minsta led.
Och mörkrets strålar går igenom tarmen
och värmer upp de vägar som den tar.
Sup, fall du neder
och hälsa glatt min mage.
O helga sup, du värme åt mig gav!
O helga sup, du lycklig värme gav!

Psalm 201: En vänlig grönskas 
rika dräkt
En vänlig grönskas rika dräkt
Har smyckat dal och ängar
Nu smeker vindens ljumma fläkt
De fagra örtesängar
Och solens ljus
Och lundens sus
Och vågens sorl bland vinden
Förkunnar sommartiden

Newmaninstitutets Studentkår
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Sin lycka och sin sommarro
De yra fåglar prisa
Ur skogens snår, ur stilla bo

Framklingar deras visa
En hymn går opp
Av fröjd och hopp
Från deras glada kväden
Från blommorna och träden

Men du, o Gud, som gör vår jord
Så skön i sommarns stunder
Giv att jag aktar främst ditt ord
Och dina nådesunder
Allt kött är hö
Och blomstren dö
Och tiden allt fördriver
Blott Herrens ord förbliver
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Kårsång
Text: T Philipson 
Musik: N Hylander

Liksom i forna tider 
Samlas idag vår kår
Året där ute skrider 
Här är det alltid vår
Grödorna bärgas och skifta, 
Vädren växla från dag till dag
Här få tillsammans vi stifta 
Ett evigt fostbrödralag

Men liksom sol och skyar
Höra till verkets gång 
Intet vår håg förnyar
Intet gör frisk vår sång
Så som den ständigt sig lika
Ständigt skiftande svenska jord
Jorden vi aldrig få svika
I gärning eller ord

Allt vad som är i gamman
Strålar av sinnets vår
Måste vi foga samman
För våra manna år
Odlarens fredliga dater
Djärva tankar och friska tag
Skola förnya, kamrater
Vårt gamla fostbrödralag

Ultuna Studentkår
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Jyns Ultunae

Melodi: I Honnululu

När som isen smultit unnan
Av en ljuvlig fläkt från sunnan
Kom Jyns Ultuvnae
Till Fyris fagra strand
Här han börja’ bruka jorden
Och vår stamfar är han vorden
Men om hans ben nu
Förtärs av tidens tand

Då Jyns Ultunae
Den där gamle, smale, ludne
Han börjar vända
Sig i sin grav, i sin grav, i sin 
grav
Men vi tala tyst om saken
Så blir han inte vaken
Han slumrar stilla inunder 
Moss och Vall
Moss och Vall, Moss och Vall

Nu har tiden runnit unnan
Sen Jyns slog tapp ur tunnan
Och drack gott starköl i ärligt 
bänkalag
Ingen tänkte då på Bratten
Och den dryga brännvinss-
katten
Men om han druckit
En klunk ur Reymers slag

Då Jyns Ultunae…
Men ikväll vi just förunna’n
Att hans liv ej var den nunnan
Som fött den småtting
Vi till kåren fått
Ty vi stora starka männer
Som ju hela Sverige känner
Vi vämjes gruvligt
Och skratta rått

Men Jyns Ultunae…
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Matlab
Melodi: Man ska ha husvagn

Jag har prövat nästan allt som finns att pröva på:
Kulram, fingrar, räknesticka, tärning eller så.
Jag har kalkylerat på de konstigaste sätt
men nu har jag kommit på hur man ska räkna rätt.

Man ska ha MATLAB - då är kalkylen redan klar.
Man ska ha MATLAB - det har jag sett att andra har.
Man ska ha MATLAB - det är min livsfilosofi.
Man ska ha MATLAB - för då blir man fri.

I många år så var jag inte alls så särskilt lärd.
Jag visste ej vad som vänta’ mig i denna stora värld.
Men sedan sa jag till NADA kom, och ända sedan dess
Så har jag funnit livets stora lyxdelikatess.

Man ska ha MATLAB - så att man slipper tänka alls.
Man ska ha MATLAB - ja, då går allting som en vals.
Man ska ha MATLAB - det bygger på nån slags logik.
Man ska ha MATLAB - för då blir man rik.

5 minuter mekanik, 5 minuter statfys.
5 minuter kvantfysik, 5 minuter analys.
5 minuter fråga propp, 5 minuter kolla opp.
5 minuter tänka själv och sedan tar det stopp.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
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Man ska ha MATLAB - och datasalens friska luft.
Man ska ha MATLAB - det tycker tjejerna är tufft.
Man ska ha MATLAB - när Ryssen kommer med 
sitt MIG
Man ska ha MATLAB - då vinner man i krig

Här är gudagott att vara 

Text & musik: Gunnar Wennerberg

Här är gudagott att vara,
o, vad livet dock är skönt!
Hör vad fröjd från fåglars skara,
se, vad gräset lyser grönt!
Humlan surrar, fjäriln prålar,
lärkan slår i skyn sin drill,
och ur nektarfyllda skålar
dricka oss små blommor till.
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Uppsala är bäst

Text & musik: Gunnar Wennerberg

Magistern:
Svara mig, Glunten, på ära och tro,
utan avseende på små fataliteter,
sådana, vet du ju, bygga och bo,
varthelst du kommer, inom alla fakulteter.
Är inte Uppsala märkvärdigt bra,
bättre än alla andra städer här i Norden?
Jag vågar till och med påstå - jaha!
Bättre än någon annan fläck på hela jorden?

Glunten:
Du talar som en häst, Uppsala är bäst,
bäst utav allt, som finns på denna sidan solen;
och maken till den sta’n, finns ej ta mig fan,
letar du också från ekvatorn och till polen.

Bägge:
Nej! Ingenstäds i vida världen finns en vrå,
där man hela dygnet om kan leva så
utan risk och bara immerbadd gå på
just som turkar och få heta folk ändå.
Och finns det, så är det på en annan planet,
vars namn ej självaste Bredman vet.

Uppsala Studentkår
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Marche för studerande i Upsala

Text: Samuel Ödmann 
Musik: Johann Christian & Friedrich Haeffner

||: Under Svea banér, himlen seger oss ger
då för Konung och Land äran lyfter sin hand.
Ännu Svearnes mod sig bereder en stod
utav lagarne höjd, fast beseglad med blod. :||

||: Himlen give oss frid!
Men om den icke vinnes utan vapen och strid,
blive segern då vår, ögat offre sin tår den som 
faller,
och rätt till vår tacksamhet får. :||
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Helangorakatt 

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Det var en gång en vanlig bonnakatt, fallera,
som älskade en helangorakatt, fallera,
och följden blev en jamare,
men den blev mycket tamare,
för den var blott en halvan-går-a-katt, fallera.

Nu hoppar laxen
Nu hoppar laxen
Nu blommar häggen
Nu lyfter taxen sitt ben mot väggen

sssssssssssskål!

Ett litet avbrott
Har visan fått
Och under tiden
Har taxen gått

Veterinärmedicinska Föreningen
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Lambo
Sätt nu glaset till din mun
Tjo faderittan lambo!
Och drick ur, din fylle-fyllehund
Tjo faderittan lambo!
Se hur dropparna i glaset
Rinner ner i fylleaset
Lambo hej, lambo hej
Tjo faderittan lambo!

Jag nu glaset druckit har
Tjo faderittan lambo!
Ej en droppe finnes kvar
Tjo faderittan lambo!
Som bevis jag nu ska vända glaset på dess rätta 
ända
Lambo hej, lambo hej
Tjo faderittan lambo!
Ja han/hon kunde konsten
Att va en riktigt fylle-fyllehund!
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Så festar vi i Dalarna

Melodi: Bumbibjörnarna

Fulla och glada,
helt underbara
och deras barer bevistas igen.
Hör våra sånger, gånger på gånger, djupt in i 
Dalarna lever dem än!

Hipp hurra!
Här så festar vi i Dalarna
Studsar fram emellan barerna
Och vi får följa med!

Lambo, man haft en
Den magiska kraften
Och visst blir man krök  
när man blir tillägnad en.
25kr dricka, ba’ peka och nicka
Man suckar och lambon den blir din igen!

Hipp hurra!
Här så festar vi i Dalarna
Studsar fram emellan barerna
Och vi får följa med!

Dalarnas Studentkår
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Fest uppå vårt kårhus

Melodi: Öppna landskap

Det är fest uppå vårt kårhus
Nära baren ska jag stå
Och häva nå´ra stora stark
Sen kommer jag att må
Det är fest uppå vårt kårhus
Där ölen smakar bra
Där vi alla sitter ner
Och sjunger underbart
DÅ känner jag mitt maltbegär
Och fyller på mitt stora glas
Och dricker det med välbehag
Och blir full som ett as
Det är fest uppå vårt kårhus
Snart kan jag inte stå
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Skilda preferenser 
Text: Georg Granbom
Melodi: En sjöman älskar havets våg

En snöman älskar is och snö,
en blåval sitt hav.
En travhäst vill ha klöverhö,
en ren älskar lav.
Var säl far väl
av sill, enbart sill
men jag vill ha nubbe till.

Hur tar du lilla supen

Melodi: Var bor du lilla råtta

Hur tar du lilla supen? - I ett nafs.
Den rinner genom strupen - utan tjafs.
Hur många supar tar du? - 72
Hur mår du nästa dag då? - Si och så!

GEfle studentkår
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Helan gick i vänstra foten

Melodi: Amanda Lundbom

Helan gick i vänstra foten, bomfaderi och faderalla.
Gudskelov så vet jag boten, bomfaderi faderallanlej.
Halvan ställer saken rätt, bomfaderi faderallanlej.
Hugg i! Och dra!
På nubbar blir man aldrig mätt, bomfaderi faderallanlej.

Mitt lilla lån

Melodi: Tomtegubbar

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

Studentkåren i Sundsvall
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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 stå,
så länge alla kan gå,
så länge alla kan tralla - så fyller vi på.
För vem har sagt att just du kom med storken,
för att bli glad av att lukta på korken?
Men kring vårt bord här nånstans,
vi höjer bägarn med glans.
Så låt nu vinet gå ner i en yrande dans.

Studentkåren i Östersund
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Sydtyrolen

Text: Markus Lindarp och Markus Saer
Melodi: När månen vandrar

I Sydtyrolen där vill jag bo
och dricka bärs hela dagen,
vem vill va’ bosatt uti ett land
där sprit regleras av lagen?
Jag sticker dit nu, en gång för alla,
Jag tycker lederhosen är balla!
Jag har fått fnatt
fyll upp min (tyroler) hatt!

In Südtirolen dar will ich bo
und trinken Bers ganzen tagen,
wer will va ‘bosatt uti ein Lant
war Schprit reglicht bist auf Lagen?
Ich schticke dar nu mitt den same
ich tücker Lederhosen sind balle!
ich haff fått fnatt
Gefillt mein Hat!
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The BASIC song
Melodi: Mors lilla Olle 

10 LET oss nu fatta i våra glas
20 INPUT en klunk utav det som där has
30 IF du fått nog THEN till 50 min vän
40 ELSE GOTO-baka till 10 igen
50 END

Röda havet

Melodi: Sing la la

Vi gingo ner till Röda havet,
Vi lågo i där minst en kvart.
Vi blev inte röda av’et,
men Röda havet det blev svart.

||: Men utan aquavit,
människan till kropp och själ
blir oskuldsfull och vit. :||

Umeå naturvetar- och teknologkår
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Integralvisan

Melodi: Med en enkel tulipan

En liten enkel integral
ett vektoranalystal
ni har besväret 
ni har besväret att derivera

Men tar man Stokes sats däruppå
så blir det så enkelt så
att integralen 
att integralen evaluera

Och rotationen den integreras
sen över ytan av en boll
koordinaterna transformeras
så integranden blir bara noll

En liten enkel integral
ett vektoranalystal
kan va så djävlig
att man ej hinner något mera
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Finland är Finland

Melodi: Högt över havet

Finland är Finland och Finland är bra.
De har en pipeline med sprit från Moskva.
Bada Bastu, piska med ris, hacka hål i is.
 
Danmark är Danmark och Danmark är bra.
De har en jungfru som sitter så bar.
Röde pölser med Tuborg och lök, köpte billig 
krök
 
Norge är Norge och Norge är bra.
De har den olja som vi vill ha.
Dyrt i baren ett jävla pris, klubba säl med is.
 
Island är Island och Island är bra.
Kriser, vulkaner och hästar de har.
Fiser i geisern vad var det jag sa, valspeck varje 
dag.
 
Sverige är Sverige och Sverige är bäst.
Ingvar Kamprad han tjänar mest.
Ullared, Abba och Absolut, Nu är visan slut.

Umeå Studentkår
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Minne 

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.
Så’na små alkohål.
Men besinn’ er,
man tätar med det brännvin man får,
fastän minnet och Helan går!

Minne?
Muisti hävis, mutt minne?
Juhlista selvisimme,
muistikatkoja on.
Minne?
Lähtisin vaikka minne,
kunhan selvittäisimme
mitä sattunut on.
Mutta tiedän
mä keinon mikä auttaapi tuo:
Ota ryyppy, ja muistis juo!
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Finsk snapsvisa (kort)

NU!!

Finsk snapsvisa (lång)

Int’ nu....
Men NU!!!

Vårvindar friska / Molltoner 
från Norrland

Folkmelodi från Norrland

Vårvindar friska leka och viska
Lunderna kring likt älskande par
Strömmarna ila, finna ej vila
Förrän ner djupet störtvågen far

Klaga mitt hjärta, klaga och hör
Vallhornets klang bland klipporna dör
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
Vakan kring berg och dal

Klaga mitt hjärta, klaga och hör
Vallhornets klang bland klipporna dör
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
Vakan kring berg och dal

Luleå Studentkår
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Hjärtat vill brista, ack när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst
Avskedets plåga, ögonens låga
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

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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O, gamla klang- och jubeltid!

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, jerum, jerum,
o, quae mutatio rerum!

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, jerum, jerum,
o, quae mutatio rerum!

(Fortsättning på nästa sida)
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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
II : bland skålar och pokaler,  :II
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Ack Värmeland
Alouette
Blekinges geografi
Bohusvisan
Bordeaux, bordeaux
Bort allt vad oro gör
Brev från Kolonien
Calle Schewens vals
Dalslandssången
Dansen går på Svinnsta skär
De brevitate vitae
Den lille mand
Den tragikomiska balladen om 
fakulteternas budgetprocess
Der er et yndigt land
Djungelpunsch
Drinking song
Druckna sällskap
Du fagra Östergyllen 
Du gamla, du fria
Där som sädesfälten
Ein Jäger ist getrunken
En glad calypso om våren
En taggatråd
Fader Abraham
Fest uppå vårt kårhus
Festen skall börjas
Feta fransyskor
Finland är Finland
Finland är Finland
Finsk snapsvisa (kort)
Finsk snapsvisa (lång)

Fjäriln vingad
Flamma stolt
Fredmans epistel nr 10
Fredmans epistel nr 2
Fredmans epistel nr 9
Fredmans sång nr 61
Gräv ur tundran
Gubben Noak
Hallandssången
Halvan
Hej bonnapojkar
Helan gick i vänstra foten
Helan går
Helangorakatt
Hell and Gore
Hur länge skall på borden
Hur tar du lilla supen
Hymn till Västergötland 
Här kommer alla känslorna
Här är den bygden 
Här är gudagott att vara
Härjarevisan
Härlig är punschen
I Like the Snaps
I Vinslöv
Imbelupet
Integralvisan
Ja, vi elsker dette landet
Jag gillar punschen
Jag har aldrig vart på snusen
Jag ska festa
Jesus lever

37
67

117
32
79

160
58

138
31

110
158
61

105

14
91
65

164
30
11

117
63

144
99

143
179
98

111
120
186
188
188

156
21
57

152
147
82

159
80
25
69

133
181
69

176
62

122
180
29

118
23

173
44

129
64

112
70

185
15
92

102
165
134

Register
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Jyns Ultunae
Jämtlandssången 
Kalmarevisan
Korvettvisan
Kostervalsen
Kungssången
Kårkansliet
Kårsång
Känner du landet
Lambo
Livet på BTH
Livet är härligt
Lofsöngur
Lyft ditt välförsedda glas
Längtan till landet
Maamme
Marche för studerande i Upsala
Matlab
Med lingonröda näsor
Mera brännvin
Min Blekingsbygd 
Min gode vän Joel
Min pilsner
Minne
Mitt lilla lån
Mors lilla dator
Må saften vara med er
Måltidssång (Så lunka vi  
så småningom)
Måsen
Norrlandssång
Nu grönskar det

Nu hoppar laxen
Nubben, goa
När solen lyser klart
När vi kom hem från gärdet
O helga sup
O hemska labb
O Tannenbaum
O, gamla klang- och jubeltid!
Ode till ölet
Om sommaren sköna
Porthos visa
Psalm 201: En vänlig 
grönskas rika dräkt
Punsch, punsch
Punsch, punsch
Punschen kommer
Punschhymn
Punschvisan
Pärleporten
Rhenvinets lov
Romerska siffervisan
Röda havet
Schottis på Valhall
Siffervisan
Sila i Vänern
Sista punschvisan
Sjösala vals
Skilda preferenser 
Smakprov av himlen
Smålandssången 
Spritbolaget
Stad i ljus

171
39

121
141
126
19

104
170
34

177
116
124
17

128
43
13

175
172
129
106
24
72
76

187
181
163
66
46

131
40

154

176
167
142
160
168
109
62

191
76
38
74

168

89
124
89

137
136
103
84

107
184
125
162
166
93

148
180
155
26

130
48
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Star Wars punsch
Strejk på Pripps
Strutvisan
Studentsången
Studiemedelsrondo
Summan Kummar
Suparna, de sitta
Sydtyrolen
Systéme International
Så festar vi i Dalarna
Så länge rösten är mild
Så länge skutan kan gå
Såg du det landet 
Sån’t är livet
The BASIC song
Till mässen ränner jag
Till Närke
Tänk om jag hade lilla nubben
Upplandssången
Uppsala är bäst
Uti min mage
Uti vår hage
Vaktmästaren och professorn
Var nöjd med ölen
Vi klarar oss nog ändå
Vi ska supa
Vi skålar för våra vänner
Vi vill ha punsch
Vi älskar öl
Vikingen
Vila vid denna källa
Vinets lov

Vinvisa
Vårt land
Vårvindar friska / Molltoner 
från Norrland
Västmanlandsången
Wiinviisa
Write in C
Åtta snabbisar
Än en gång däran
Än går det vågor
Änglamark
Änglapunsch
Öl, öl, öl i glas
Ölandssången 
Öppna landskap

112
146
164

9
166
28
73

183
61

178
182
50
39
54

184
141
33
72
35

174
140
135
96
75

100
162
70
90
77

108
85
86

123
12

189

36
87

150
114
49

122
56
97
75
27
52


