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Stockholm, april 2017

Tionde upplagan
Mina damer, mina herrar, mina vänner. Det är med stolthet
som vi kan presentera den tionde upplagan av sångboken.
Som sektionens viktigaste lärobok är det viktigt att den
hålls aktuell. Det innebär att gamla sånger som inte sjungits
på sektionen har fått ge plats för nya och intressanta visor.
Dessutom införs det vissa studentikosa sånger som ofta
sjungs i andra sammanhang - så att du har nytta för din
sångbok även när du rör dig utanför Iställets väggar. För de
finstämda har vi även lagt in noter till några av de mest kära
sångerna.
I en ljuvlig symbios av sånger, skratt och festyra vägleder
nya sångboken oss likt en nyexaminerad projektledare som
en kompass förbi den annars ansvarsfulla vardagen. Under
tiden får du inte glömma det viktigaste mantrat av de alla:
Att sjunga starkt är att sjunga vackert!
Slit Sångboken med hälsan,
Louise Stenberg, I-14
Jonathan Gunnarsson, I-13
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Allmän vett och etikett
Det finns mycket tänkvärt på området vett och etikett, och ens
färdigheter kan ha en stor inverkan på ens omgivning, varför vi valt
att ägna lite utrymme i sångboken åt detta ämne. En del saker kan
tyckas väl strikta, varför vi även försökt beskriva när det är tillämpbart
respektive mindre intressant.
Inbjudan
När en inbjudan kommer är den första uppgiften att besvara den.
Detta görs på samma sätt som den mottagits, det vill säga en skriftlig
inbjudan besvaras skriftligen osv. Ditt svar bör sändas så snabbt som
möjligt och vara lika artigt som inbjudan. Detta gäller särskilt om Du
ej ämnar närvara, eftersom det ger värden en möjlighet att finna en
ersättare till Dig.
Klädkod
I en inbjudan anmodas förhoppningsvis någon typ av klädsel, ofta
kallat klädkod eftersom den faktiskt måste tolkas. Om ingenting anges
gäller traditionellt Högtidsdräkt, men det bör påpekas att chansen är
större att värden gjort ett förbiseende än att högtidsdräkt faktiskt ska
bäras. Ergo, är du osäker skadar det aldrig att fråga!
Högtidsdräkt eller Stor högtidsdräkt innebär frack eller paraduniform, respektive bal- eller aftonklänning. Till frack bärs, förutom
gängse fracktillbehör, svarta lack- eller blankläderskor, långa svarta
strumpor, vit fluga, vita handskar samt en silkesnäsduk i bröstfickan.
Gördel bärs ej till frack, utan vit väst anses det korrekta alternativet.
Även armbandsur bör undvikas till förmån för fickur. Till fracken kan
även frackband bäras med sin kårs eller sektions färger om sådana
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innehas. Frackbandet fästs under frackvästen med lutning från höger axel mot vänster höft, traditionellt mellan knapp två och tre på
skjortan. Bal- eller den något mindre pråliga aftonklänningen är en
hellång, ofta urringad och ärmlös klänning. Till denna kan en bära
en liten jacka eller sjal. Denna kan isåfall tas av till dansen. Om det
uttryckligen står galaklänning i inbjudan avses en ljusare och mer
påklädd variant än balklänningen med exempelvis släp, större ärmar
och dekorationer. Till klänning bärs frackbandet som en rosett och
fästs på vänster sida, nära hjärtat.
Om smoking är påbjudet innebär det smoking för herrar och smokingklänning för damer. Till smoking bärs fluga (klassiskt svart, men går
att liva upp beroende på tillställning) och gördel i samma färg. Bärs
väst ska denna vara svart. Smokingklänningen kan vara medellång
eller kort och tyget kan vara i en något djärvare karaktär än i det i de
förra avsnittet beskrivna klänningarna.
Står det kavaj i inbjudan innebär det mörk kostym, vit skjorta, slips
och svarta skor för herrar. Damerna väljer en festlig klänning av
coctailkaraktär. Byxor är också tillåtet efter vad modet tillåter.
Schmecken bärs vid offentliga studentarrangemang som till exempel
valborgsfirande och Nobelfesten. I övriga fall bör det anmodas i inbjudan. På studentfester tillkommer även klädseln overall, mer om
detta under avsnittet Gasquedisciplin.
Middagen
Om det existerar en placeringslista kan man med hjälp av denna klura
ut vem man ska föra till bordet. När värden annonserar att det är dags
att bege sig till bords för kavaljeren sin bordshöger till anvisad plats
och inväntar signal att slå sig ned. Bordsherren bör inte glömma att
dra ut stolen för sin bordshöger, traditionellt bordsdam, innan han
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sätter sig. Avses det att hålla tal bör detta anmälas till sångledaren så
snart som möjligt. Normalt ska maten aldrig börja ätas innan värden
eller värdinnan börjat. Vid större tillställningar döms det lämpligt att
ej börja äta innan de runt omkring vid samma bord har fått sin mat.
Skålande
Under middagens inledning hålls vid högtidligare tillställningar ofta
Konungens skål även om konungen inte är närvarande. Vid denna skål
reser sig gästerna, skålar och sjunger Kungssången. Därefter utbringar
värden eller värdinnan, efter några väl valda ord, välkomstskålen.
Därefter är det fritt fram att skåla med vem man vill. Bordsherren bör
dock inleda med att skåla med sin bordsdam. En korrekt skål inleds
med att det tilltänkta offrets uppmärksamhet diskret påkallas. Med
den hand vars insida vetter mot den man avser skåla med, lyfts glaset
upp i brösthöjd på ett stolt/förföriskt sätt. Efter en lätt nickning, utan
att förlora ögonkontakten, dricker båda varsin klunk. Skålen avslutas
med åter en nickning, varefter glasen sätts ned. Vill man vara riktigt
artig bör en skål besvaras, enligt somliga inom tre minuter.
Det anses artigt att skåla med värdarna, men vid tillställningar med
mer än 8-10 personer bör man inte göra detta om inte syftet är att
supa dem fulla. Ibland utbringas även frånvarande vänners skål och
då av den yngste gästen.
Avslutningsvis hålls ett tacktal samt en skål till värdfolket av den
som har värdinnan till bordet. Då toastmastern skall anmäla ett tal
eller en sång påkallas gästernas uppmärksamhet. Då är det lämpligt
att tystna omedelbart. På sittningar då det inte ingår punch bör man
som herre bjuda sin bordsdam på punsch.
Dans
Då middagen avslutats och musiken börjar spela, bjuds bordsdamen
armen och förs till dansgolvet där kvällens första dans (vanligtvis en
vals) spelas. Herren bör även bjuda upp damen han haft till vänster
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om sig under middagen någon gång under kvällens lopp. Antalet
utförda danser speglar ofta parternas intresse för varandra och en
gyllene tumregel är två danser. En är ointresse och tre kan förgrymma
den andres fasta sällskap.
När gäller allt detta?
Allt detta gäller vid finare tillställningar såsom baler och årsfester och
tumregeln är att ju finare klädsel desto striktare hållning. Vid enklare
tillställningar kan man med fördel lätta på mycket av allvaret kring vett
och etikett , om inte annat för att det kan vara svårt att slappna av om
man ska tänka på att göra “rätt” hela tiden. Mycket av den allmänna
vett och etiketten används på KTH och i övriga studentvärlden,
men ofta kan man släppa på allt detta. Vid informella fester såsom
overallfester upphör det mesta av det tidigare nämnda att gälla men
ett visst mått av gasquedisciplin bör alltid hållas.
Sammanfattning
”Det mest superba man kan företa sig är att bryta mot etikettsreglerna
av kunnighet. Det mest fatala är att bryta mot dem av okunnighet.”
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Gasquedisciplin
Fester i studentvärlden, även kallade sittningar eller gasquer, skiljer
sig något från vanliga fester. Det finns ofta en del traditioner som
man bör följa. Om man är osäker är det inte fel att fråga eller att
snegla lite på hur alla andra gör.
På studentfester tillkommer en ytterligare typ av klädsel, nämligen
Overall. Overall bärs ofta på interna fester inom sektionen eller
KTH, om så anmodas. Overallen är ett mycket lämpligt festplagg
på grund av dess oömma karaktär och visar på ett enkelt och
tydligt sätt viktig information såsom sektionstillhörighet och
tilltalsnamn. På I-sektionen präntas namnet oftast med valfri
kreativitet längst upp på ryggen eller på framsidan av ett av benen,
ofta det högra. På overallen bärs diverse märken, medaljer och
andra attiraljer efter eget tycke och smak. Det förekommer att delar
av ben och armar byts med någon från en annan sektion eller kår.
Ett tips är att låta den andre klippa först. Medaljer anskaffas genom
deltagande på fester där dessa ges ut. Märken anskaffas genom diverse kohandel där de egna märkena byts mot andras, naturligtvis
mindre värdefulla, märken.
På en overallsfest är det ovanligt att man ser glas på borden och
ibland får man vara glad åt att få ens en papptallrik. Man kan då glatt
strunta i mycket av vett och etikett. Dock finns det några små saker
man bör hålla i minnet:
Det är mycket ohövligt att dyka upp efter sittningen har börjat. Man
bör därför dyka upp vid utsatt tid eller strax efter, men aldrig så sent
att fördrinken har slutat. Det hör även till god sed på alla sittningar
att till största delen av middagen befinna sig
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på sin plats. Annars kommer ditt bordssällskap med största sannolikhet tycka att du är en tråkig typ. Det finns nästan alltid en toastmaster,
på I-sektionen benämnd sångledare, som leder festen och sjungandet.
Sångledaren påkallar uppmärksamhet genom att ropa mi-mi-mi,
vilket är en förkortning för mina damer, mina herrar, mina vänner.
När vederbörande påkallar gästernas uppmärksamhet har man tre
ord på sig att avsluta diskussionen. Har man halva inne har man
hela fem ord på sig men att fortsätta längre än så är mycket ohövligt.
Om man blir inbjuden till en overallsfest eller någon annan typ av
studentfest på en annan sektion så bör man tänka på att man representerar sin sektion, sitt klubbmästeri, eller liknande.
Vid dessa tillfällen brukar man anlända i samlad tropp och det tillhör
det god sed att framföra ett gyckel, gärna förberett, samt överlämna en
gåva till värdarna. Gycklet bör vara så roligt som möjligt och gärna inte
allt för långt, då det på en större fest skall genomföras många gyckel
och sjungas många sånger. När någon gycklar bör övriga vara tysta,
även om man inte uppskattar gycklet. Ett mycket bra gyckel belönas av
åhörarna med rop om omstart. En omstart innebär att gruppen som
framförde gycklet får gyckla igen, och då helst inte identiskt samma
gyckel som bejublades. Du får får naturligtvis gärna gyckla ihop med
några vänner även om ni inte representerar något alls.
Många av sångerna i denna sångbok sjungs av ett stort antal olika
sektioner och föreningar, men de sjungs inte alltid på samma sätt.
Bli därför inte förvånad om Du plötsligt sjunger fel som gäst hos
någon annan förening eller sektion. Regeln är att ta seden dit man
kommer, dvs sjung den variant som värdföreningen sjunger och följ
i övrigt deras festtraditioner.
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Högtidliga
visor
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Du gamla, du fria
Du gamla du fria du fjällhöga Nord,
du tysta du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel dina ängder gröna,
din sol, din himmel dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora dar
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är, och förbliver vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

Kungssången
Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!
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Studentsången
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 lagarna gro.
Hurra!
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Gamla klang och jubeltid
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!
Den ene vetenskap och vett
in i scholares mänger,
den andre i sitt anletes svett
på paragrafer vränger,
en plåstrar själen som är skral,
en lappar hop dess trasiga fodral;
o, jerum, jerum, jerum,
o, quae mutatio rerum!
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(Alternativ tredje vers för I:are:)
Den ene hållbarhet sig lär
med värme liksom lava,
Den andre talar i binär
och ser sin kopp med java,
En muttrar över skruvars form,
en räknar ut beloppet av en norm;
o, jerum, jerum, jerum,
o, quae mutatio rerum!
Men hjärtat i en sann student
kan ingen tid förfrysa,
den glädjeeld som där han tänt,
hans hela liv skall lysa.
Det gamla skalet brustit har,
men kärnan finnes frisk dock kvar,
och vad han än må mista
den skall dock aldrig brista!
Så sluta bröder, fast vår krets
till glädjens värn och ära!
Trots allt vi tryggt och väl tillfreds
vår vänskaptrohet svära.
Lyft bägar’n högt, och klinga, vän!
De gamla gudar leva än
bland skålar och pokaler,
bland skålar och pokaler!
		
Text: August Lindh med tillägg av
Joel Pettersson och Mattias Huledal
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Bordsvisor
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Portos 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 ska vi festa
blott dricka av det bästa
utav whisky och portvin.
Jag tänker gå hårt in
för att pröva på rubb och stubb.
Rubb och stubb, rubb och stubb, rubb och stubb,
rubb och stubb, rubbo!
Skriven av Tord Andrén och har sitt ursprung i Bergsspexet.
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Theodor
Jeg elskede sjøen ifra jeg var ung
og svømmede om som en sei
faderiorei.
En dag da jeg badet min velskapte kropp,
kun bagenden ragede opp
faderiorei.
/: Folk ropte: ”Der svømmer en alligator”
Så var det * * til Theodor. :/
Fråga en maskinare om du inte kan melodin.

Det
där det gjorde de fan så bra
Kursivt sjunges av gycklarna
Det där det gjorde de fan så bra,
en skål uti botten för dem nu vi ta.
Hugg i och dra, HEJ!
Hugg i och dra, HEJ!
En skål uti botten för dem nu vi ta.
Och alla så dricka vi nu ...... till.
Och ...... säger inte nej där till.
För det var i vår ungdoms fagraste vår
vi drack varandra till och vi sade gutår.
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Why were they born so beautiful
Why were they born so beautiful?
why were they born at all?
They’re no fucking use to anyone
They’re no fucking use at all!
Tas upp av sångledaren då sällsynt dåliga och oplanerade
gyckel har framförts.

En liten blå förgätmigej
Hur gärna ville jag ej vara
en liten blå förgätmigej,
en liten blå förgätmigej.
Då skulle jag för dig förklara,
hur innerligt jag älskar dig.
Efter att denna sång sjungits bryts taffeln, d.v.s. sittningen
slutar.
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Till spritbolaget
Melodi: Snickerboa

Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt som bränner bra
och gör mig skitfull fort.
Expediten sade: - Godda’,
hur gammal kan min herre va’?
Har du nåt leg ditt fula drägg?
Kom hit igen när du fått skägg!
Men detta var ju inte bra
jag vill bli full ikväll.
Då plötsligt en idé fick jag:
dom har ju sprit på Shell.
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.
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Kalmarevisan
Kursivt sjunges av försångare
Uti Kalmare stad,
ja, där finns det ingen kvast.
förrän lördagen.
Hej dick
hej dack
jag slog i
och vi drack
hej dickom dickom dack,
hej dickom dickom dack.
För uti Kalmare stad
ja, där finns det ingen kvast
förrän lördagen.
/: När som bonden kommer hem
kommer bondekvinnan ut. :/
Är så stor i sin trut.
Hej dick...
/: Var är pengarna du fått?
Jo dom har jag supit opp. :/
Uppå Kalmare slott.
Hej dick...
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/: Jag skall mäla dig an
för vår kronbefallningsman. :/
Och du skall få skam.
Hej dick...
/: Kronbefallningsmannen vår
satt på krogen igår. :/
Och var full som ett får.
Hej dick...
/: Vad ska bonden ha till mat?
Sura sillar och potat :/
Det blir sillsallat
Hej dick...
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Telefonen
Jag har en telefon
som går till himmelen
och när man ringer på
så svarar dom som så:
”Hallå, hallå, hallå,
vad är det som står på,
är det frälsningsarmén
som är på trån?”
För vi har kastat alla
sorger bakom vår rygg,
ser dom inte mer,
vi ser dom inte mer.
Ja vi har kastat alla
sorger bakom vår rygg,
vi ser dom inte mer!
Jag är så lycklig,
jag är så lycklig,
måndag, tisdag, onsdag,
torsdag, fredag, lördag, söndag.
Jag är så lycklig,
jag är så lycklig,
för spriten är min vän –
är’u med på den!
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Bamsevisan
Jag skall festa, ta det lugnt med spriten
Ha det roligt utan att va full
Inte krypa runt med festeliten
Ta det sansat för min egen skull.
Först en öl i torra strupen
Efter det så kommer supen
I med vinet, ner med punschen
Sist en groggbuffé.
Jag är skitfull, däckar först av alla
Missar festen, men vad gör väl det?
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk
Kastar upp på bordsdamen brevé.
Först en öl i torra strupen
Efter det så kommer supen
I med vinet, ner med punschen
Sisten groggbuffé.
Spyan rinner nerför ylleslipsen,
ravioli torkar i mitt hår.
Vem har lagt mig under matsalsbordet,
vems är gaffeln i mitt högra lår?
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Lyft ditt välförsedda glas
Melodi: Ding dong merrily on high

Lyft ditt välförsedda glas
Det är en härlig börda
Nu har grabbarna kalas
I morgon är det lördag
/: Ding dingedinge ding, dingedinge ding,
dingedinge ding dong dong
Vi segern snart skall skörda :/
Sätt nu glaset till din mun
Se döden på dig väntar
Nu har grabbarna kalas
Hör liemannen flämtar
/: Ding dingedinge ding, dingedinge ding,
dingedinge ding dong dong
Begravningsklockor klämtar :/
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Solen den går upp och ner
Melodi: Doodah

Solen den går opp och ner
Doo da, doo da
Jag ska aldrig supa mer
Hej doo da dej
Hej doo da dej, hej doo da dej
Jag ska aldrig supa mer
Hej doo da dej
Meeeeeeeeeen detta det var ju inte sant
Doo da, doo da
I morgon gör jag likadant
Hej doo da dej
Hej doo da dej, hej doo da dej
I morgon gör jag likadant
Hej doo da dej
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Härjarevisan
Melodi: Gärdebylåten

Hurra, nu ska vi äntligen få röra på benen,
hela stammen jublar och det spritter i grenen.
Tänk, att än en gång få spränga fram på Brunte i galopp.
Din doft, o kära Brunte är trots brist i hygienen
för en vild mongol minst lika ljuv som syrenen.
Tänk att på din rygg få rida runt i stan och spela topp.
Refräng:
Ja, nu ska 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 nå’n riktig nytta av
min Hermodskurs i mord.
Ja, mordbränder är klämmiga, ta fram fotogenen.
Eftersläckningen tillhör just de fenomenen
inom brandmansyrket som jag tycker det är nån nytta med.
Jag målar för mitt inre upp den härliga scenen:
blodrött mitt brandgult. Ej ens prins Eugen en
lika mustig vy kan måla ens om han målade med sked.
Ja, nu...
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Liksom våra fäder vikingarna i Norden
drar vi riket runt och super oss under borden.
Brännvinet har blitt ett elixir för kropp såväl som själ.
Känner du dig liten och ynklig på jorden,
växer du med supen och blir stor uti orden,
slår dig för ditt håriga bröst och blir en man från hår till häl.
Ja, nu...
		
		
		

Hasse Alfredsson och
Lennart ”Dödshopparen” Levin
Ur Lundaspexet “Djingis Khan“, 1954
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Ryssen
Och nu skall vi följa en rysse till hans grav
En rysse är en skojare i alla sina da’r
Dra åt helvete! Dra åt helvete!
Nu drager en rysse åt helvete
En rysse, han kallas för skojare durak
och visst är det sant, att det är ett satans pack
Dra åt...
Itanovitj eller genralmajor
Skillnaden är ta mig fan inte så stor
Dra åt...
Och ryssen är död och kistan är röd
Men fan vet om ryssen är riktigt, riktigt död
Dra åt...
Dra åt...

33

Nikolajev

Melodi: Rysslands nationalsång
Jag heter Nikolajev
och kommer från Sovjet.
Jag flyger runt jorden
i min rymdraket.
Och där ska jag stanna i 84 varv
för det har Chrustjev sagt
men det tycker jag är larv.
Jag längtar hem, hem till min planet.
Till fru och barn därhemma i Sovjet.
Men mest utav allt längtar jag till ett rum
med ett hjärta på dörren.
Jag längtar hem till min planet
till fru och barn därhemma i Sovjet
Min kapsel innehåller
många instrument.
Ja, mycket av sådant
som ännu ej är känt.
Men lika förbannat, vad du än tror:
Jag glömde gå på muggen
innan jag for.
Jag längtar hem...
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Ölvisor
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Strejk på Pripps
Melodi: I natt jag drömde

Inatt jag drömde något som
jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var strejk på Pripps
och alla ölen var slut.
Jag drömde om en jättesal
där ölen stod på rad.
Jag drack så där en femton öl
och reste mig och sa:
Armen i vinkel blicken i skyn
så var det menat whisky och renat
vårt mål alkohol
skål kamrater, skål.

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.
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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 nå’t naket
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn, halleluja...
Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver.
Alla djävlar dansar tango
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
Gasqueparksdammen full av Bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten

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.
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Ode till Ölet
Melodi: Trampa på gasen

Tu tu tu Tuborg
och ca ca ca Carlsberg
är den bästa
p p p pilsnern som jag vet.
Tu tu tu Carlsberg
och ca ca ca Tuborg
är den bästa
p p p biran som jag vet.
Tu tu tu ölborg
och ca ca ca Pilsborg
är den bästa
p p p biran som jag vet
Tu ca pi ölsner
och pi ta ca bira
det är den bästa
ca pi tu lering som jag gjort
.
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Om Porter
Carnegie Porter, I-sektionens sektionsdryck som även har
gett upphov till sektionsfärgen porterbrunt, är en mörk
överjäst öl med mäktig smak, härligt skum och doft av kaffe.
Smaken är fylligt söt och mjukt balanserad av en markerad
humlebeska. Carnegie Porter kan drickas direkt såväl som
lagras i upp till tio år, då smaken blir mognare och mjuk
med komplex arom. Porter betyder bärare och namnet
kommer ifrån att drycken under 1700-talets London var
mycket populär hos stadsbuden eftersom den ansågs ge
styrka och uthållighet.
Historia
Carnegie Porters historia börjar redan 1745 i Skottland där
George Carnegie kom på kant med drottning Maria Stuart
och var tvungen att fly landet till Göteborg. Hans ättling
David Carnegie Jr. köpte 1836, vid 23 års ålder, upp ett
bryggeri i konkurs, vände det och började brygga Carnegie
Porter. Receptet och etiketten är än idag oförändrade och
Carnegie Porter är Sveriges äldsta bevarade varumärke,
fast Carnegie Porter numera inte längre bryggs i den gamla
Göteborgsfabriken.
På 1800-talet rekommenderade Svenska Läkaresällskapet
Carnegie Porter eftersom drycken ansågs ”söka undantränga
det dagliga begagnandet av bränwin och såmedelst werka till
förbättring af folkets moralitet…
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Portern är en dryck som genom sin sammansättning icke blott
är helsosam men ock i sig sjelf såsom närande och styrkande
gagnelig och god”.
1992 korades Carnegie Porter II till världens bästa ale i sin
styrkeklass i ”Öl-VM” i Burton-on-Trent, England. Både
svenska och internationella ölskribenter lovordar ofta Carnegie
Porter som det bästa ölet bryggt i Sverige.
Servering
Porter avnjutes rumstempererad eller något svalare. Vid
temperaturer under 8 grader har ölet inte utvecklat sin
arom, denna uppträder fullt först upp emot 13 grader.
Porter skall hällas rakt ned i glasets mitt så att det skummar
väl. Då skummet har sjunkit undan kan man fylla på mer
öl tills glaset nästan är fyllt. På så vis frigörs Porterns alla
smakämnen. Porter kan drickas för sig själv eller ihop med
exempelvis desserter, vilket är mycket lämpligt på grund av
dess kaffekaraktär som blandar sig väl med söta maträtter.
På I-sektionen dricks Porter vid särskilda högtider, såsom
Porters Gasque, sektionens stora fest på våren. Till Porters
Gasque tillhör det också tradition att någon skriver och
framför årets Porterlåt, som kan återfinnas på följande sidor.
Skål! Mmm...

Källa: Carlsberg bryggerier
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Porterlåt -92
Melodi: Blå, blå vindar

Brun, brun Porter i strupen
brun, brun Porter i mun
brun, brun Porter i natten
det är fest, när Portern är som bäst
		(Notera Porterns färdväg!)
		
Porters Gasque 1992
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Porterlåt -01
Melodi: Pärleporten, Sv. Ps. 235
Osquar tänker svalka strupen
På Carnegie ambassad
Inte bryr han sig om supen
Av nåt annat blir han glad
Han ska öppna Porterflaskan
Dricka hela natten lång
Trots att han är riktigt krass, kan
Flaskor tömmas natten lång
Osquar kryper på de fyra
Från Carnegie ambassad
Han har lite svårt att styra
Men är nöjd till högsta grad
Han har öppnat Porterflaskan
Druckit hela natten lång
Porter håller bästa klass, kan
Vi nu skåla på en gång
Porters Gasque 2001
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Porterlåt -04
Melodi: Stad i ljus

Mitt liv var fyllt av oro
jag kände mig så yr och blek
jag saknade den styrka
vars källa springer ur
en stor och mäktig ek
Porterbrun
är den dryck jag vill ha
len som dun
väl värd ett varmt hurra
Men nu har allt förändrats
mitt sökande har fått ett slut
Här är Du, I-arns frände
i Din närvaro måste
jag få brista ut:
Porterbrun
är den dryck jag vill ha
len som dun
väl värd ett varmt hurra
Porter, Du
skänker kraft, liv kan gro
låt mig nu
fyllas med inre ro
Porters Gasque 2004
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Porterdrinkar
Förutom att avnjuta Portern väl kyld och upphälld i glas kan
man blanda flertalet drinkar med Porter som ingrediens.
Half and half Den klassiska Porterdrinken
1 Carnegie Porter
1 ljust lageröl
Fyll upp halva glaset med lager. Toppa upp med Carnegie
Porter.
Svarta Pärlor
1/4 flaska Carnegie Porter
1/6 flaska mousserande vitt vin
2,5 cl svartvinbärsbrännvin
Blanda ingredienserna väl tillsammans med en stänk citron
och en nypa salt.
Ufots återkomst Vinnare av öldrinks-SM 1995
1 äggvita
1 dl jordgubbar
2 msk socker
2 flaskor Carnegie Porter
1/2 flaska mousserande vitt vin
Vispa samman ett löst rosa skum av äggvitan, jordgubbarna
och sockret. Blanda sedan Porter och vin, fyll tre glas och låt
stå till Porterns skum har lagt sig. Toppa sedan med det rosa
skummet. Njut!
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Vinvisor
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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 borden
och skrek så vi blev blå:
BORDEAUX, BORDEAUX!
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Bort allt vad oro gör
Bort allt vad oro gör
bort allt vad hjärtat kväljer.
Bäst att man väljer bland dessa buteljer
sin maglikör.
/: Granne, du gör ju som jag gör.
Vet, denna oljan ger humör.
Vad det var läckert,
vad var det? – Rhenskt bläckert.
Oui, monseigneur :/
Bort allt vad oro gör,
allt är ju stoft och aska.
Låt oss bli raska och tömma vår flaska
bland bröderna.
/: Granne, du gör ju som jag gör.
Vet, denna oljan ger humör.
Vad det var mäktigt,
vad var det? – Jo, präktigt,
Malaga, ja :/
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Feta fransyskor
Melodi: Marche Militaire

Feta fransyskor som svettas om fötterna,
de trampa druvor som sedan ska jäsa till vin.
Transpirationen viktig e’
ty den ge
fin bouquet.
Vårtor och svampar följer med,
men vad gör väl det?
För vi vill ha vin
vill ha vin
vill ha mera vin,
även om följderna bli att vi må lida pin.
Flickor: Flaskan och glaset gått i sin.
Pojkar: I med vin, mera vin!
Flickor: Tror ni att vi är fyllesvin?
Ja, fast större!
Om du inte känner till en anekdot om denna låt, fråga en
person som är mer insatt än du.
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Franska fransyskor
Melodi: Feta fransyskor

Franska fransyskor som svettas om fötterna,
de trampa druvor som sedan ska jäsa till vin.
Transpirationen viktig e’
ty den ge
fin bouquet.
Vårtor och svampar följer med,
men vad gör väl det?
För vi vill ha vin
vill ha vin
vill ha mera vin,
även om följderna bli att vi må lida pin.
Flickor: Flaskan och glaset gått i sin.
Pojkar: I med vin, mera vin!
Flickor: Tror ni att vi är fyllesvin?
Ja, fast större!
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Fredmans sång n:o 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 åt dig ler
inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan, så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre,
så dör du nöjdare!
Säg är du nöjd, min granne, säg,
så prisa värden nu till slut.
Om vi har 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...
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Än en gång däran
Än en gång däran, bröder! Än en gång däran.
Följom den urgamla seden!
Intill sista man, bröder, intill sista man,
trotsa vi hatet och vreden!
Blankare vapen sågs aldrig i en här,
än dessa glasen, kamrater: I gevär!
Än en gång däran, bröder, än en gång däran!
Svenska hjärtans djup – här är din sup!
Livet är så kort, bröder! Livet är så kort!
Lek det ej bort, nej var redo!
Kämpa mot allt torrt, bröder!
Kämpa mot allt torrt!
Tänk på de gamla som skredo
fram utan tvekan i floder av champagne
styrkta från början av Brännvin från vårt land!
Kämpa mot allt torrt, bröder!
Kämpa mot allt torrt!
Svenska hjärtans djup – här är din sup!
Första strofen i första versen sjungs i vanligt tempo medan
sista strofen i andra versen sjungs långsamt.
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Frans Michael Franzéns dryckesvisa
När skämtet tar ordet vid vänskapens bord
med fingret kring glasen som dofta.
Så drick och var glad på vår sorgliga jord
man gläder sig aldrig för ofta.
/: Ty en blomma är glädjen, i dag slår hon ut.
Imorgon förvissnar hon redan.
Just nu, när du kan, hav en lycklig minut
och tänk på den kommande sedan. :/
F M Franzén, 1772-1847
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Snapsvisor
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Nubbarnas ordning
Nubbarna äro till antalet många
och brukar benämnas sålunda:
Helan
Halvan
Tersen
Kvarten
Kvinten
Sexten
Septen
Rifvan
Rafflan
Rännan
Smuttan
Smuttans unge
Femton droppar
Lilla Manasse
Lilla Manasses bror
Kreaturens återuppståndelse
Absolut sista droppen
Bleka dödens dryck
		
Märkas bör att nubbarne i mitten vanligen
smaka bäst. De sista suparne bruka dock
lämnas opröfvade.
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Måsen

Melodi: Månen vandrar
Det satt en mås på en klyvarbom,
och tom i krävan var kräket.
Och tungan lådde vid skepparns gom,
mens skutan låg där i 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 skepparn’s gom
jag önskar blott att jag såg ’en,
så nöjd och lycklig den arme saten
han sätter storsegel den krabaten.
Till havs han far, och halvan tar.
Det satt en älg i en klyvartopp
Förklädd i älgjaktens månad
Han var befjädrad till horn och kropp
Och skepparn blev smått förvånad
”Jag är en mås, goa skepparn” ljög den
förklädda älgen, därefter flög den
Mjukt föll han sen
På skepparen
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Helan går

Kursivt sjunges eller reciteras av försångare
En liten fågel satt en gång
och sjöng i furuskog.
Han hade sjungit dagen lång,
men dock ej sjungit nog.
Vad sjöng den lilla fågeln då?
Jo:
Helan går, sjung hoppfadderallanlallanlej.
Helan går, sjung hoppfadderallanlej.
Och den som inte helan tar,
han heller inte halvan får.
Helan går, sjung hoppfadderallanlej!
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Hell and Gore
Melodi: Helan går

Hell and Gore
Shun gop Father Allan lallan ley
Hell and Gore
Shun gop Father Allan ley
For hand some in the hell and tar,
an heller in the half and four
Hell and Gore
Shun gop Father Allan ley

Minne

Melodi: Memory
Ska sjungas på finlandssvenka
Minne, jag har tappat mitt minne,
är jag svensk eller finne, kommer inte ihåg.
Inne, är jag ot eller inne, jag har luckor i minne,
så´na små alkohol.
Men besinne, de tätas med det brännvin man får,
när som minne och helan går.
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Livet är härligt
Melodi: Stepnaja Kavalerijskaja

/: Livet är härligt!
Tavaritj, vårt liv är härligt!
Vi alla våra små bekymmer glömmer,
när vi har fått en tår på tand,
en SKÅL!
Ta dig en vodka!
Tavaritj, en liten vodka!
Glasen i botten vi tillsammans tömmer,
det kommer flera efter hand,
en SKÅL! :/
Sedvanligt sjungs den första reprisen svagt och den andra i
full styrka, med armrörelser på andra refrängen.
Ur Chalmersspexet ”Katarina II”, 1959

Gums visa
/: Skål kamrater ty livet är glatt,
och snart förgäta vi sorgen,
vi söpo igår, vi supa idag
och vi tar en sjujäkel imorgon. :/
Skål, skål, skål, SKÅL!
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Vi som oss för att glupa satt
Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Vi som oss för att glupa satt, supa glatt,
ity den som försmå sin första tår, törsta får.
Av längtan att tryckas,
av trängtan att lyckas,
vi nu med bravur häller ur, eller hur?
Vi ge titt och tätt strupen sitt, supen stritt
skall forsa och snart får tarmen vår, varm en tår.
Er öven i seder
och söven ned Eder.
På denna protestbullerfest, full är bäst.

Törsten rasat
Melodi: Längtan till landet

Törsten rasar uti våra strupar
tungan hänger torr och styv och stel.
Men, snart vankas stora långa supar,
var och en får sin beskärda del.
Snapsen kommer, den vi vilja tömma,
denna nektar lik Olympens saft
kommer oss att våra sorger glömma
snapsen skänker hälsa, liv och kraft.
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Den finska
Melodi: Finsk polka
Nu.

Den finska halvan
Int nu.
Men nu.

Bergman
Tystnad.
Tagning.

Ser du stjärnan...
Ser du stjärnan i det blå?
Ta en sup så ser du två.
Tar du flera ser du mera
stjärnor små.
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Tänk om jag hade
Melodi: Hej tomtegubbar

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

Mera brännvin
Melodi: Internationalen

Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mer kalas på vår jord.
Mera jordar med måne,
mera månar i mars,
mera marscher i Skåne,
mera Skåne –
Gud bevars, bevars, bevars!
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Denna thaft
Melodi: Helan går

Denna thaft
är den bäthta thaft thystemet haft.
Denna thaft
är den bäthta thaft dom haft.
Och den thom inte har nån kraft
han dricka thkall av denna thaft.
Denna thaft,
till landth, till sjöth, till havth.

En kulen natt
En kulen natt natt natt
min båt jag styrde
På havets vågade vågade våg
så skummet yrde.
Och vart jag sågade sågade såg
På havets vågade vågade våg
långt ner i djup-eti-peti-peti-pet
en fisk jag såg
och det var du, ha-ha-ha-ha!!!
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Nu tar vi den
Melodi: O Tannenbaum
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den
Nu tar vi den

Humlorna

Melodi: Här kommer Karl-Alfred
Vi äro små humlor vi, bzz-bzz.
Vi äro små humlor vi, bzz-bzz.
Vi äro små humlor som tar oss en geting,
Vi äro små humlor vi, bzz-bzz.
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Vikingen

Melodi: When Johnny comes marching in
En viking vill ha livets vann
Hurra, hurra!
Den hastigt i mitt svalg försvann
Hurra, hurra!
Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk
När kärringen bara dricker läsk
Då vill alla vikingar ha en besk.
När bäsken småningom är slut
Tragik, tragik
Då bäres varje viking ut
som lik, sej lik
Sen om vi vaknar vi sjunger en bit,
och korkar sen upp Skånes Akvavit
SKÅL för alla vikingar som kom hit
SKÅL för alla vikingar som kom hit!
Sångarstriden 1981
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Uti vår mage
Melodi: Uti vår hage

Uti vår mage där växa begär,
kom hjärtans kär.
Vill du mig något så träffas vi där.
Kom Ålborg och Aqua Vitae
kom OP och allt vad sprit ä’
kom ljuva Genever, kom Överste.
Uti min mage en längtan mig tär,
kom hjärtans kär.
Där råder hunger som ropar så här:
Kom kryddsill och kall potatis,
kom brännvin och quantum satis,
kom allt som kan drickas,
kom hjärtans fröjd.
Uti mitt hjärta en längtan mig tär,
kom hjärtans fröjd
Där råder en hunger
som ropar så här:
kom famnande lena armar,
kom läppar och sköna barmar,
kom fagraste kvinnor,
kom hjärtans fröjd.
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Finland är Finland
Melodi: Högt över havet

Finland är Finland och Finland är bra.
Dom har en pipeline med sprit från Moskva.
Bada Bastu, piska med ris,
hacka hål i is.
Danmark är Danmark och Danmark är bra.
Dom har en jungfru som sitter så bar.
Röde pölsor med Tuborg och lök,
vi köpte billig krök
Norge är Norge och Norge är bra.
Dom har den olja som vi vill ha.
Dyrt i baren ett jävla pris,
klubba säl med is.
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Sektionsvisor
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Bortom vägar och vatten
Melodi: Pomp and Circumstance
Bortom Vägar och vatten
Långt, långt ovan Maskin
Innan Flyg hunnit lyfta
Blickar vi ner på Kemi
Bam bam bam!
Stolta står vi och väntar
När Elektro gör sin sorti
För vi är bästa sektionen
Och vi älskar vårat I!
Bam bam bam!
Över Bergs ska vi vandra
Burna av Energi
Med en Porter i handen
Tar vi över Fysik
Bam bam bam!
Med en kunskap om kunskap
Kan vi skapa magi
För vi är bästa sektionen
Och vi älskar vårat I!
Text: I-92:orna med tillägg av Portergeneralerna
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Kungar av KTH
Vi kungar är över alla här
som går på KTH.
Vi har nått opp till högsta topp
och gått så långt som få.
För det finns ingen vanlig männska
som kan allt som vi kan
när alla andra apar sig
är jag en riktig man.
Jajamen, ni vill ju va’ som vi.
Ni vill se ut som vi
gå som vi, på I.
Ja, det är vi som går på I
som är framtiden
för Sveriges industri.
Försök inte lura oss gosse
vi inga konster tål.
Att känna till hur I blir till
är alla männskors mål.
Varje teknolog på tekniskt
ser upp mot SPA
för där sitter vi som går på I
Fy fan va’ vi är bra.
Jajamen...

Peter Wall, phöseriet -94
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I will rock you
Melodi: We will rock you

//: Vi som går på I, vi har klass vi har stil
Vi har allt ni vill ha och lite till
Vi har kragar som står, backslick hår
Och mer alkohol än ni någonsin tål
I will, I will rock you
I will, I will rock you ://

I have all the winners
Melodi: We are all the winners

I have all the winners, I have all the best
Att vi får tjäna pengar det betyder mest
Även om man lurar och förlorar någon vän
Så har man ändå vunnit om man tjänat några spänn
I have all the winners, I have all the best
Att vi får tjäna pengar det betyder mest
Om någon skulle fråga ja då svarar vi som så
I have all the winners och det måste du förstå
I have all the winners här på KTH
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Kom I-are
Melodi: Uti vår hage

Ute på klubben finns kvinnor och män
Av alla slag
Jag är ej kinkig, vill du bli min vän?
Kom brandmän och maskinister
Kom bönder och Chalmerister
Kom ljuva finansmän, kom I-are
Finns dom som kallar mig billig men nej
det är jag ej
Vill man mig kyssa så bjuder man mig
Kom Porter och Cuba Libre
Kom Long island och Champagne
kom ljuva Tequila, kom Absolut
Malin Mattsson och Ebba Sang I-11

72

I-loser
Melodi: Creep

Jag sitter här på kåren
Det lackar mot jul
Då vankas det klappar
Och massor av kul
Folk skriver små listor
På det som vill ha
På min står det titel
Jag vill ha en titel
Men jag går I
Jag är en loser
Vem har nytta utav mig?
Jag är varken eller
På pappret står det
Civilingenjör
Men det är väl tveksamt
När man ser vad vi gör
Teknik data matte
Och ekonomi
Allt blandas i grytan
Vi skrapar på ytan
För jag går I…
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Jag har börjat fatta
Allt jag har valt fel
Man är inte “special”
Får jobba på SL
För jag går I
Jag är en loser
Vem har nytta utav mig?
/: Jag är varken eller :/
Johan Wedin, Sångartäfvlan -97
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Gott och blandat
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Treo

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

Estiem-Song
Climb, climb up sunshine mountain,
Where the little breezes blow.
Climb, climb up sunshine mountain,
Faces all aglow.
Turn, turn your back on sorrow,
Look up to the sky.
Climb, climb up sunshine mountain,
You and I
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Système International d’Unités
Melodi: Studentsången
W kg m Wb s
Ωm T A rad
cd Sv N s
ΩA m lx dB
°C W/m²
J/kg H V C
kg/m³ mol
m/s²
m/s²
F

Système International d’Unités
for dummies
Melodi: Studentsången

Watt kilogram meter weber sekund
Ohmmeter tesla ampère radian
Candela sievert newton sekund
Ohmampère meter lux decibel
Grader celsius watt per kvadratmeter
Joule per kilogram henry volt coulomb
Kilogram per kubikmeter mol
Meter per sekundkvadrat
Meter per sekundkvadrat
Farad !

78

Skitåkar’n
Vem är det?
Vem är det?
Vem är det som kommer där?
Jo: Skitåkar Anders och hans kärring.
Skitåkar Anders och hans kärring.
Hon som bor på Hagagatan 3.
Tjo faderittan.
Klia mig på träskon.
Här ska du vara med!
Jag vill dö, jag vill ej längre leva,
jag vill dö i famnen på en mö, HEJ!
Jag vill dö, jag vill ej längre leva,
jag vill dö i famnen på en mö, HEJ HEJ HEJ!
Denna sång efterföljes inte sällan av ”Hej på er bröder alla”

Siffervisa

Melodi: Ritsch, ratsch
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7
1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73
107, 103, 102, 107, 6, 19, 27
17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17
19, 16, 15, 11, 8, 47, HEJ!!
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I Californien
Melodi: Oh, Susanna

I Californien där himmelen är blå,
där näktergalar drillar slå.
Refr :
Sjung hopp fallerallan-lej. Tjo!
Åh Susanna gråt inte för din vän.
Han har rest till Cali-californien,
kommer aldrig mer igen. Tjo!
Där är varenda sten av silver eller gull.
Av sten är hela jorden full.
Refr
För pengar får man där vad man vill,
och hela sjön är full av sill.
Refr
Där är varenda mö så fager som en ros.
fast ungdomen har flytt sin kos.
Refr
Där är man ingenjör och lever tills man dör.
Det rår man inte för, fallera.
Refr
Åh Susanna gråt inte för din vän.
Han har rest till Cali-californien,
kommer aldrig mer igen. Tjo!
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Sakta det går med banan
Melodi: Sakta vi gå genom stan

Å, tänk vad skönt att med frukt och med grönt
Uppnå ett djupare plan
Jag vet ett sätt som man inte blir mätt
Men ändå rätt nöjd med banan
Det finns de som säger att endast vi tjejer
Kan uppskatta morotens form
Men grönsaker kan va’ rätt svåra ibland
Tag pumpan - den är ju enorm
Ja, jag har försökt med kålrot och lök
Det kliar och svider som fan
En ärta javisst, men det blir rätt trist
Nej, ingenting slår min banan
En köttkorv är nog både nyttig och god
Men såsen gör magen så rund
Nej, grönt ska det va’, tänk vad skönt att få ha
Med gurkan en ljuv herdestund
Jag har provat kiwi, men den är för rivig
Nej, tag av bananen dess skal
För då har jag känt att dess friktionskoefficient
Har blivit för mig optimal
Banan, vilken grej, bra för mig som är tjej
Jag är ju vegetarian
Med skal eller ej jag vill ha den i mig
Sakta det går med banan
Sakta det går med banan
Sakta det går med banan
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VD-låten
VD, VD, VD ska jag bli
VD hela dagen, styra företagen
Ref:
Bonus för de stora och skatt för de små
skynda på skynda på för nu ska VD-tåget gå
För ha ha ha, det går ju så bra
för Wallenberg och Barnevik och Kamprad och jag
För ha ha ha, det går ju så bra
för Wallenberg och Barnevik och Kamprad och jag
Strippklubb, strippklubb representation
kung på inneställen, andra får ta smällen
Ref
Fallskärm, fallskärm, avgångsvederlag
Kaviar på faten, debitera staten
Ref
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Stad i ljus
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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Vem har inte känt detta?
Melodi: Oh, my darling Clementine

Jag är vacker, jag är charmig, jag är smart och extrovert
Jag har jättemycket pengar, jag är smidig stark och smärt
Jag har alla dessa gåvor, och sen är jag väldigt djup
Och den enda som kan slå mig är jag själv efter nästa sup!

Det bästa med en Tesla
Melodi: Auld Lang Syne

Herr Elon Musk, uppfinn oss raskt
Nu en bil som kör sig själv
Så den kan köra hem till mig
Klockan tolv en lördagskväll
En algoritm i förarsits
Som alltid når sitt mål
Kör aldrig fel och drivs av el
När jag drivs av etanol
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Balladen om Theobald Thor
En man som hette Theobald Thor,
han var en skicklig tamburmajor.
Succén han gjorde var alltid stor
för han snurra och svängde sin kuk.
Det var en stor kuk,
lång och kraftig och tung.
Från dess topp till dess rot
var den tre, fyra fot
med en medelstor ryggsäck till pung.
En dag gick Theobald ut en stund
att gå för sig själv i en lummig lund.
Han mötte en söt liten dam med en hund
som fick se honom svänga sin kuk.
Och det var en stor…
Och Theobald prova ett trick han lärt,
han släppte sin lem med en kraftig snärt
i huvet på hunden, som avled tvärt
mens han snurra och svängde sin kuk.
För det var en stor…
Men damen hon blev helt bestört,
hon svor och skrek nåt oerhört,
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så det var ingen lyckad flirt
att snurra och svänga sin kuk,
Fast det var en stor…
Till följd av damens arga gnäll
han anhölls redan samma kväll
och sattes i en ensamcell
att snurra och svänga sin kuk.
Och det var en stor…
När målet kom i rätten opp
sa åklagarn: – Det får bli stopp,
man får ej vifta med sin snopp
och snurra och svänga sin kuk.
Fast det var en stor…
Men domarn han var tolerant.
Han sa: – Själv gör jag likadant,
jag tycker det är intressant
att snurra och svänga min kuk.
Och jag har en stor…
Så Theobald han släpptes fri,
och liksom domarn tycker vi
att folket de ska skita i
om man snurrar och svänger sin kuk.
För det var en stor…
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Handelsvisan
Vi vill aldrig gå på Handels,
Aldrig tenta företagsekonomi.
Deras IQ den e’ Mandels
Och förståndet, det har ju gjort sorti.
Dom har jätteusla snören,
Till sitt jätteusla draperi.
Dom kan bara räkna ören,
Hela skolan e’ ett enda aperi!
Handels är skit - Jag vill ej dit ....
Mammas pojkar är dom alla,
Pappas flickor är dom likaså,
Går och tror att dom är balla,
Fastän dom inget alls ju förstå.
Hela Handels borde rivas,
Detta anser hela vårat lag.
Då skulle Osquarulda trivas
Uppå denna Handels ljuva domedag!
Åh, vilket drag - på denna dag ....
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Fysikvisan
Jag vill inte gå på fysik,
aldrig tenta termometerdynamik.
Jag vill inte höra syntmusik,
inte festa som en tråkig mattegeek.
De ser ut som Televerket
i sin jättefula overall.
De kan bara räkna kvarkar,
nu hyllar vi Data med en skål!
Fysik är torrt - jag vill ju bort!...
Einsteins pojkar är de alla.
Handels flickor kan de aldrig få.
Går och tror att de har ballar,
det får bli på egen hand om det ska gå.
Nu ska hela Sing-Sing rivas,
Arkitekt är med på Datas lag.
Televerket ska fördrivas
uppå Konsulatets ljuva domedag
Å nubbedrag - på denna dag ...
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Punschvisor
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Punschen kommer
Melodi: Vals ur Glada Änkan
Punschen kommer,
punschen kommer
ljuv och sval.
Glasen imma,
röster stimma
i vår sal.
Skål för glada minnen!
Skål för varje vår!
Inga sorger finnas mer,
när punsch vi får.

Punschvisa

Melodi: Tomtarnas vinternatt
Punschen, punschen rinner genom strupen,
ner i djupen.
Blandas, konfronteras där med supen,
där med supen.
Gula droppar stärker våra kroppar.
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Det var en gång jag tänkt
Det var en gång jag tänkt
att punschen övergiva,
men det står inte till,
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 punchen och dess far!

Djungelpunsch

Melodi: Var nöjd med allt som livet ger
Jag gillar alla tiders punsch
Punsch till frukost, punsch till lunch
En punsch till förrätt, varmrätt och dessert
Jag gillar punsch för vet du vad
Rent kaffe gör ju ingen glad
Så punsch för fulla muggar vill jag ha
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Punsch, punsch...
Melodi: Ritsch, ratsch

/: Punsch, punsch, filibombombom
filibombombom filibombombom :/
Vi har ju både Cederlunds och Carlshamns Flagg,
Grönstedts Blå och lilla Caloric.
Det blir för trist med sodavatten,
sodavatten, sodavatten.
Det blir för trist med sodavatten,
Nej, ge oss mera punsch!

Vad ger dig din sisu
Melodi: Visa om mjölnarens dotter

Vad ger dig din sisu, vad håller dig varm?
Sko-ro-rompompej
Jo punschen som upptas i mage och tarm.
Försvinnande god, försvinnande god.
Får upp humöret och promillen, Hej!
Du blir en ny männ’ska när du får en punsch.
Sko-ro-rompompej
Och den nya männ’skan vill också ha punsch.
Försvinnande god, försvinnande god.
Får upp humöret och promillen, Hej!
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Studiemedelsrondo
Melodi: Ösa sand

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

Punschens lov

Melodi: Rövarvisa ur ”Kamomilla stad”
Ja, punschen är och punschen var
och punschen skall förbliva.
En lidelse vi alla har
som inget kan fördriva.
Ja, punschen tinar opp så väl
och svalkar både kropp och själ.
Den botar begären
och lindrar besvären.
Ja, punschen den gör både gott och väl.
Ur Kårspexet ”Hedin”, 1987
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Sista punschvisan
Melodi: Auld lang syne

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

iSpexets officiella men inte riktiga punschvisa
Mel: Ritsch, ratsch
Kursivt sjunges av försångare

Punschen tar...
Slut slut, i min kopp kopp kopp
i min kopp kopp kopp, i min kopp kopp kopp, slut slut i min
kopp kopp kopp, i min kopp kopp kopp på en gång
Här vinglar det, en fylleskånk en fylleskånk.
Här vinglar det, en skånk kläm i och sjung!
Det blir för trist med små punschkoppar,
små punschkoppar, små punschkoppar
Blir för trist med små punschkoppar
Nej, ge oss flera krus!
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Körlåtar
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Bort allt vad oro gör
ur Bacchi tempel.
Öppnat vid en hjältes död.

S

 
 



1. Bort
2. Bort

A

allt
allt


 


 



1. Bort
2. Bort

 

 

kväl
as


 


kväl
as


 
7



o
o

-



ro
ro

gör,
gör,



allt
allt

vad
vad







o
o

-

hjär
stoft

gör,
gör,

bort
allt







jer!
ka.

Bäst
Låt

att
oss

-

jer!
ka.

Bäst
Låt









-

jer!
ka.

Bäst
Låt

att
oss

man
bli

väl
ras







-

des - se
töm - ma






bu
vår

-

tel
fla







 

 






des - se
töm - ma

des - se
töm - ma

bu
vår

bu
vår



-

tel
flaska

-




-

tel
flaska








-

väl
ras


 

jer
bland

jer
bland

hjär - tat
stoft och



tat
och



vad
ju




-




jer
ka

bland
och

     

man
bli

jer sin
ska bland

allt
är

väl
ras

   

-





man
bli

att
oss

vad
ju

-




-

allt
är



vad
ju



ro
ro


 




bort
allt



allt
är



4

kväl
as

vad
vad





1. Bort
2. Allt

T
B





Carl Michael Bellman
Arr: Daniel Helldén

mag
brö

sin
brö





-

-

-



sin
li
brö - der

-

jer
ka

bland
och





-

jer
ka

bland
och









-

kör.
na.

li - kör.
der - na.



li - kör.
der - na.

99
 
 
11

   
  

   

Gran - ne! Gör

Gran

-


 
 

du

-

-



Gör

    
 
14

 

1. Vad
2. Vad





 
    
  



1. Vad
2. Vad

ger

1. Vad
2. Vad


 
17

var
var





som
jag
gör.
ger hu - mör.

hu - mör.



det? Rhenskt
det?
Jo,

 



det
det

 


det
det



var
var



gör,

 

vet





Bläck
präk



läck
mäk






var
var

läck
mäk

gör,



ol



- jan

den

vet

ol

- jan

den

läck
mäk

   
var
var







det
det

var
var

läck
mäk

ert?
tigt.



ert,
tigt!


-

ert,
tigt!








-

ert!
tigt,

Vad
vad

     

det
det

-





var
var


 

du

Vet




det
det

ol - jan



Gör

ne!

-

den - na



som jag



hu - mör.

som jag


   





  
 



Gran - ne!

ger

just

  
 

läck
mäk



-

ert,
tigt,

-

vad
vad





ert,
tigt,

vad
vad



Mon
Mal

-





Mon - seig
Mal - la


















Oui, Mon - seig - neur.
Mal - la - ga,
ja.

seig - neur.
la - ga.

-

neur.
ga.

100
Kungssången
Svenska folksången
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Sångbokens svans
På följande sidor kan du skriva in dina favoritsånger eller
sångsvansar som du inte hittar någonstans i sångboken.
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