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INNEHÅLL:



Vers 2:
(drickaren:) Jag nu glaset druckit har 

(alla:) Tjo-fa-de-rittan lambo! 
(drickaren:) Ej en droppe finnes kvar 

(alla:) Tjo-fa-de-rittan lambo! 
(drickaren:) Som bevis jag nu skall vända

glaset på dess rätta ända 
(alla:) LAMBO HEJ! LAMBO HEJ! 

Tjo-fa-de-rittan lambo! 
 

Ja han/hon kunde konsten att va en riktig
fyllefylle hund!!!

Vers 1:
(alla:) För nu glaset till din mun! 

Tjo-fa-de-rittan lambo! 
Och drick upp din fyllefylle hund 

Tjo-fa-de-rittan lambo! 
Se hur dropparna i glaset rinna ner i fylle-

aset LAMBO HEJ! LAMBO HEJ! 
Tjo-fa-de-rittan Lambo! 



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 !

Siffervisan
Melodi:  Ritsch, ratsch 

Låtar & Visor

Jag vill börja gasqua,
var faan 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 man 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.

 
Rubb och stubb...

 Porthos visa
Melodi: Man får ingen karl med gevär



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 få lida pin 
Flaskan och glaset gått i sin 
Hit med vin, mera vin 
Tror ni att vi är fyllesvin? 

JA! (Fast större!)

Feta Fransyskor
Melodi: Tomtarnas Julmarsch



Finland är Finland och Finland är bra.
Dom har en pipeline med sprit från Moskva.
Bada bastu och 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.
 

Island är Island och Island är bra.
Kriser, vulkaner och hästar dom har.

Jag 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.

 
Lund är Lund och Lund bättre än bäst.

Vi super i parker, varje dag är en fest.
Falafel, tandem och karneval.

Skål för våran stad!
 

Lund är Lund
Melodi: Högt över havet



VIKINGENS SÅNG

Jag minns än idag hur min fader 
kom hem ifrån staden så glader 
och ställde upp flaskor i rader 
och sade nöjd som så: 
Bordeaux, Bordeaux! 

Han drack ett glas, kom i extas 
och sedan blev det stort kalas. 
Vi små glin, ja vi drack vin 
som första klassens fyllesvin 
och dansade runt där på bordet 
och skrek så vi blev blå: 
Bordeaux, Bordeaux!

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 kärringar bara dricker läsk, 
då vill alla sanna vikingar ha en bäsk. 

När vi har druckit bäsken slut, tragik, tragik! 
Då bäres varje viking ut som lik, sig lik! 
Och sen om vi vaknar vi sjunger en bit, sen korkar vi upp Skånes Akvavit. 

               Skål för alla vikingar som kom hit, 
               Skål för alla vikingar som kom hit! 

Bordeaux Bordeaux
Melodi: I sommarens soliga dagar

Melodi: When Johnny Comes Marching Home



Leif, nanananana 
Leif is life,  nanananana 

Leifi leifi leif is life, nanananana 
Leeeeeiiiif,  nanananana 

 
Leif GW är guden, lösa brott det gör han bäst 

När han harklar och stönar, ja då klurar han som mest
Ibland är han alkis, ibland är han nykterist 

Han kan likna oss studenter, som saknar briiiist…. 
... på alkohoool. Vi säger skål! 

 
Nanananana  

Leif vill ha skrål!  
Nanananana 

Ge oss ett högt jävla vrål 
NANANANANA 

SKÅL! 

Melodi: Live is life



Till spritbolaget ränner jag 

och bankar på dess port. 

Jag vill ha nåt’ som bränner bra

 och gör mig sketfull fort. 

Expediten fråga och sa: 

Hur gammal kan min herre va?

Har du nåt legg ditt fula dräääägg

Kom hit igen när du fått skägg. 

 

Nej, detta var ju inte bra,

jag ska bli full ikväll. 

Då kom jag på en bra idé,

dom har ju sprit på Shell. 

Många flaskor stod där på rad:

Hurra, nu kan jag bli full och glad

Den röda drycken rann ju neeeer. 

Nu kan jag inte se nåt mer. SKÅL!

 

SPRITBOLAGET
Melodi: Emils snickarvisa



Jesus lever, han bor på Delphi
Han kör en tandem, utan hjälm

Han bor i korre, med stök i köket
Han slösar pengar på TDC

Redan vid barnsben, var han finurlig
Han ville lösa, massa brott

Och när hans kompis, Knut, blev skjuten
Så ville Jesus, plugga krim

Jesus lever, han bor på Delphi... II: 

Melodi:  Sånt är livet

Vi är kuffarna som pluggar, på tentorna vi kuggar
Paniken är brutal och misären total
Vill du bli nästa GW får du ha ett snyggt CV
Men chansen är enorm att du bryter norm

Drick upp glaset, skit i raset
Som sker i dina livsval som en alkoholiserad student
Snubbla bakåt, ramla framåt
Vem fan drack upp min öl? O var är min framtid?

II: Vi är kufarna som busar, från snutarna vi rusar
Vill undvika cell, men blir kriminell
Vi ville bli ny GW, men fucka upp vårt CV
Nu är jag alkoholist å rättshaverist :II

Kuffarna som busar
Melodi:  Raggarrock, Pojkarna som busar

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 på Delphi... II: 

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 på Delphi... II: 
---

---

---

---

---

Jesus lever



KUF som sitt lag

Fast man inte läst en sida
Inför varje liten tenta

Går vi ändå ut och möts på nån nation 
åååå

Vi tar några shots i baren
Och blir lite mera galen

Vi kan alltid boka omtenta och
hoppas att det löser sig

Så ska hela kuf ut på ett röj
Och göra slut på CSN 

 
Då finns det ingen som tar en

Ni hittar kuf kuf kuf i baren
Om det är nåt vi vet med säkerhet

Med CSN så smäller det
 

Då finns det ingen som tar en 
Ni hittar kuf kuf kuf i baren

Det är värt att leva fattigt ett tag
Om man ändå har kuf som sitt lag

Man vaknar lite bakfull
Och allt är riktigt jävla bull

Får man ändå fokusera på sitt zoom-(möte)
Förträngt allt material
Nu står omtentan klar

För att hinna plugga dubbelt
Tvingas sätta festandet på paus

om tentan har dömts
Och kontot har tömts

Och allt har ändå redan glömts
 

Då finns det ingen som tar en
Ni hittar kuf kuf kuf i baren

Det är nåt vi vet med säkerhet
Med CSN så smäller det

 
Då finns det ingen som tar en 

Ni hittar kuf kuf kuf i baren
Det är värt att leva fattigt ett tag

Om man ändå har kuf som sitt lag

Melodi: Kung för en dag



VISA,  SIDA TOLV

Melodi: -

Kalmarevisan

Uti Kalmare stad
ja, där finns det ingen kvast

förrän lördagen.
 

Hej dick
Hej dack
Jag slog i

och vi drack.
Hej dickom dickom dack
Hej dickom dickom dack.

För uti Kalmare stad 
ja, där finns det ingen kvast 

förrän lördagen.
 

:/: När som bonden kommer hem
kommer bondekvinnan ut :/:

Är så stor i sin trut.
Hej dick...

 

:/: Var är pengarna du fått?
Ja dom har jag supit upp :/:

uppå Kalmare slott.
Hej dick...

 
:/: Jag skall mäla dig an

för vår kronbefallningsman :/:
Och du ska 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 sillsalat.

Hej dick...



Jag har aldrig var’t på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja

Mina dygder äro tusen
inga syndiga laster jag har

Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett nyfött barn, halleluja

Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn

 
S: Halleluja
A: Halleluja
S: Halleluja
A: Halleluja
S: Halleluja
A: Halleluja
A: Halleluja 

Baccus 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
Rivöfjorden full av bayerskt öl

konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl,

 
S: Halleluja
A: Halleluja
S: Halleluja
A: Halleluja
S: Halleluja
A: Halleluja
A: Halleluja

Jag har aldrig var't på snusen
Melodi: O, hur saligt att få vandra

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 ner med punschen,
sist en groggbuffé
Jag blir skitfull, däckar först av alla,
missar festen, men vad gör väl de’?
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk,
kastar upp på bordsdamen breve’.

PARTY !!

Jag ska festa!
Melodi: Heja Bamse!



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

Ja, punschen är och punschen var
och punschen skall förbliva
en lidelse vi alla har
som ingen kan fördriva
Ja, punschen tinar opp, såväl
som svalkar både kropp och själ
Den botar begären och lindrar besvären
Ja, punschen den gör både gott och väl!

Punschen kommer

DJUNgelpunsch

Punschens LOV

Jag gillar alla tiders punsch,
punsch till frukost, punsch till lunch,
punsch till förrätt, varmrätt och dessert.
Jag gillar punsch för vet du va'
rent kaffe gör ju ingen gla'.
Nej, punsch för fulla muggar jag vill ha

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, 
Bad utanpå och i. 
Och finns där ändå något kvar 
får det va’ till sämre dar ://

SISTA PunschVISAN
Melodi: Auld Lang Syne

Melodi: Rövarvisan 

Melodi: Var nöjd med allt som livet ger

Melodi: Elvira Madigan

PUNSCH-VISOR



 Så hastigt
Melodi: Flickan går i ringen

 
Så hastigt den lilla supen i strupen försvann.
Så hastigt den lilla supen i strupen försvann.

Håhå, jaja, kommer halvan 
(Tersen, Kvarten, Kvinten, Sexten, Septen…) ej snart?

Håhå, jaja, kommer halvan 
(Tersen, Kvarten, Kvinten, Sexten, Septen…)  ej snart?

Mera brännvin i glasen
Melodi: Internationalen

 
Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mera kalas på vår jord,
mera jordar med måne,

mera måne i mars,
mera marscher till Skåne,

mera Skåne – bevars.

Vad i allsin dar,
har du brännvin kvar!

Är du sparsam eller snål?
SKÅL!

Vad i allsin dar
SNAPSVISOR



Melodi: Lille katt

Armen i vinkel, blicken i skyn
Så var det menat, whisky och renat 

Vårt mål: Alkohol.
Skål för den som tål!

SKÅL!

Armen i vinkel

En brottsling går lös i staden
Vi måste skynda, vi måste ta den

Men innan snubben, så tar vi nubben
 

*drick*
   Ja den slank ju ner! 

 

Melodi: We Wish You a Merry Christmas

En brottsling går lös i staden

Botten upp
Vad hette skeppet?

Vasa! 
Hur sjönk det? 

Botten upp!

Lille sup, lille sup,
 

lille söte supen
 

nu ska du, nu ska du,
 

ner igenom strupen

Lille supen


