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Sittningsregler
1. När toastmastern talar är man TYST. När toastmastern påkallar uppmärksamhet
har man tre ord på sig att avsluta pågående samtal. Har man ”halva inne”, har man
fem ord på sig för att avsluta konversationen.

2. Var och en äter ifrån sin egen tallrik, blir den tom försök låna ifrån höger sida.

3. Intagen måltid återtages ej.

4. Sjung helst endast en melodi åt gången, om problem med detta uppstår sjung efter bästa förmåga!

5. Var god uppmärksamma att låga dörrar med höga trösklar är fönster. Dessa
skall icke användas för in- och utgång.
6. ...är tillåtet, men inte i lokalen.

7. Sök omgående kontakt med väggen om golv och tak byter plats. Försök
inte heller att hålla fast rummet om det snurrar, det räcker att hugga tag i
första bästa bit golv som kommer förbi.

8. Var aktsam på din omgivning, allt som spills är mindre som
kommer dig till godo.

9. Hemresan betalas av er själva, utom i vissa fall då ni får åka på statens bekostnad.

10. Borttappade personer återfås i garderoben vid kvällens slut mot
beskrivning, kvarlämnade personer auktioneras ut till högstbjudande.

Om dessa regler följes bör du klara av kvällen...
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Nationalsången
Melodi: Du gamla du
fria
Du gamla, Du fria, Du
fjällhöga nord,
Du tysta, Du glädjerika
sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste
land uppå jord,
Din sol, Din himmel,
Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel,
Dina ängder gröna.
Du tronar på minnen
från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög
över jorden.
Jag vet att Du är och
Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill
dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill
dö i Norden.
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Korta visor

Sån är spriten
Melodi: Sånt är livet

Lambo

Sån är spriten, ja, sån
är spriten.
Så mycket brännvin
finns det här.
Den sup man ratar, den
tar nån annan.
Så drick nu snapsen
som du har kär.

(- Personen som tar
lambo
Alla andra).
Sätt nu glaset till din
mun!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Och drick ur, din fyllefylle hund
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Se, hur dropparna i
glaset rinner ner i fylleaset.
Lambo-Hej! Lambo-Hej!
Tjo-fa-de-rittan lambo!

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 O.P och Aqua
Vitae
kom Skåne och allt vad
sprit e´
kom ljuva genever,
kom överste.

- Jag nu glaset druckit
har!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
- Ej en droppe finnes
kvar!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
- Som bevis jag nu skall
vända glaset på dess
rätta ända.
Lambo-Hej! Lanbo-Hej!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Ja han kunde konsten att
va en riktig fylle-fylle
hund!
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Jag fångade en sup
Melodi: Jag fångade
en räv
Jag fångade en sup
idag,
men supen gled ur
näven,
men lika gla’ för det är
jag,
men gladast är nog
levern!

Guld
Melodi: Guld.
SM-Guld, EM-guld, VMguld.
Tuborg-guld,
Carlsbergs-guld,
Norrlands-guld.
Norrlands-guld,
Tuborg-guld,
Carlsbergs-guld…
STUDIESKULD!

Lille sup
Melodi: Lille katt
Lille sup, lille sup,
lille söte supen
nu ska du, nu ska du,
ner igenom strupen
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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.

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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Mellan visor

Jag tror, jag tror
Melodi: Jag tror på
sommaren

Välkomstvisa
Melodi: Djungelboken

Jag tror, jag tror på
akvavit
jag tror, jag tror på
dynamit
den ger en kraft att
sjunga utoch inga krämpor blir
akut.
Man glömmer
vardagslivets jäkt
och känner stundens
rus-effekt.
En snaps, en skål, en
trudelutt
och sen så tar vi våran
hutt.

Var nöjd med, allt som
festen ger
och alla som du kring
dig ser.
Glöm bort bekymmer,
sorger o besvär.
Var glad och nöjd, för
vet du vad?
Imorgon gör du ingen
glad.
Var nöjd med festen
som vi har här.
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Spritbolaget

Siffervisan

Melodi: Snickerboa

Melodi: Ritsch ratsch

Till spritbolaget ränner
jag och bankar på dess
port.
Jag vill ha nåt som
bränner bra och får
mig sketfull fort.
Expediten fråga å sa,
hur gammal kan min
herre va'?
Har du nåt leg, ditt
fula drägg? Kom hit
igen när du fått skägg!

1 2 sjuttifem 6 7
sjuttifem 6 7 sjuttifem
6 7,
1 2 sjuttifem 6 7
sjuttifem 6 7 sjuttitre.
107 103 102, 107 6 19
27.
17 18 6 15 13 19 14 17,
19 16 15 11 9 47 SKÅL!

Nej, detta var ju inte
bra, jag ska bli full
ikväll.
Då plötsligt en idé fick
jag, dom har ju sprit på
Shell.
Många flaskor stod där
på rad, så nu jag kan
bli full och glad.
Den röda drycken åkte
ner, nu kan jag inte se
nå mer!
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Strejk på Pripps

Vem kan ragla

Melodi: I natt jag
drömde

Melodi: Vem kan segla
Vem kan ragla för utan
vin
Vem är nykter om
våren
Vem kan skilja på Bäsk
och Gin
Utan att smaka på
tåren?

I natt jag drömde
något som,
jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var
strejk på Pripps
och alla ölen var slut.
Jag drömde om en
jättesal
där ölen stod på rad.
Jag drack så där ett
tjugotal
och reste mig och sa;

Jag kan ragla förutan
vin
Å visst var jag nykter
om våren
Men ej skilja på Bäsk
och Gin
Efter den elfte tåren!

Armen i vinkel
blicken i skyn
så var det menat
whisky och renat
vårt mål, alkohol!
För dem som tål! –
SKÅL
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Feta fransyskor

Treo-comp

Melodi: Schuberts
militärmarsch

Melodi: Längtan till
landet (Vintern rasat)

Feta fransyskor som
svettas om fötterna
de trampar druvor som
sedan ska jäsas till vin
Transpirationen viktig
e´
ty den ger fin bouquet
Vårtor och svampar
följer me´,
men vad gör väl de´?

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

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 sin
Pojkar: Hit med vin,
mera vin
Flickor: Tror ni att vi är
fyllesvin?
JA, FAST STÖRRE!
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En pilsnerdrickare
Hejsan vänner

Melodi: En
sockerbagare

Melodi: Brev från
kolonien

En pilsnerdrickare här
bor i staden
han dricker pilsner
mest hela dagen.
Han dricker gröna han
dricker blå,
han dricker några med
renat på.

Hejsan vänner, vi nu
känner
hur i strupen törsten
bränner.
Vi har snapsar här i
glasen.
Vi ska ta dem med en
gång.
Ja, ta mig fasen!

Och i hans fönster
hänger tomma glasen
och alla burkar från
kalasen.
Och är han nykter, så
kan han gå
ner till butiken och
fylla på.

Höj nu armen, tryck
mot barmen
denna nektar och säg
amen.
Låt oss njuta, aldrig
sluta
att berusa oss med
sång.
Ja, ta mig tusan
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Solen den går upp o
ner
Melodi: Camptown
races
Solen den går upp och
ner,
doo da, doo da.
Jag skall aldrig supa
mer, hej doo da dej.
Hej doo da dej, hej doo
da dej
Jag skall aldrig supa
mer, hej doo da dej.
Men detta det var inte
sant,
doo da, doo da.
Imorgon gör jag
likadant, hej doo da
dej.
Hej doo da dej, hej doo
da dej,
Imorgon gör jag
likadant, hej doo da
dej.
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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!

Långa visor
Jag har aldrig var’t på
snusen
Melodi: O, hur saligt
att få vandra
Jag har aldrig var't på
snusen
aldrig rökat en cigarr,
halleluja.
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag
har.
Jag har aldrig sett nåt
naket
inte ens ett litet nyfött
barn.
Mina blickar går mot
taket
därmed undgår jag
frestarens garn,
halleluja.

Och mera öl, och mera
öl ...

Halleluja, Halleluja ...
Bacchus spelar på
gitarren,
Satan spelar på sitt
handklaver
Alla djävlar dansar
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Spyan rinner nerför
ylleslipsen,
ravioli torkar i mitt
hår.
Vem har lagt mig under
matsalsbordet,
vems är gaffeln i mitt
högra lår?

Bamses festvisa
Melodi: Bamsevisan
Jag skall phesta, ta det
lugnt med spriten,
ha det roligt utan att
va' full.
Inte krypa runt med
festeliten,
ta det sansat för min
egen skull.

Refr.

Refr:
Först en øl 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 phesten, men
vad gör väl de'?
Blandar hejdlöst øl och
gammal filmjölk,
kastar upp på
bordsdamen breve'.
Refr.
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och systrar,
låt den svenska skogen
rinna kall
ner i strupen, och om
du är dyster
låt oss dricka upp en
liten tall.

Törsten rasar
Melodi: Längtan till
landet (Vintern rasat)
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
hälsan, liv och kraft.
Fordom odlade man
vindruvsranka
av vars frukt man
gjorde ädelt vin.
Nu man pressar saften
ur en planka
doftande av terpentin.
Höj nu bägaren, bröder
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En Pripps klass III, en
Pripps klass III,
då går det mycket
snabbare,
och blir man inte full
på de'
då kan man dricka
renat me'
En Pripps klass III, en
Pripps klass III,
då går det mycket
snabbare.

Pripps
Melodi: Oh,
Tannenbaum
En Pripps klass I, en
Pripps klass I,
den blir man inte full
på lätt,
och blir man full på
Pripps klass I
då är det fel på något
sätt.
En Pripps klass I, en
Pripps klass I,
den blir man inte full
på lätt.
En raggarblå, en
raggarblå,
den kan man alltid lita
på,
och blir man inte full
på två,
så får man dricka fler
ändå,
En raggarblå, en
raggarblå,
den kan man alltid lita
på.
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Sen ska vi sjunga som
båten på havet
glasen vi akta så de ej
gå i kras.

Temperaturen
Melodi: Det rullar
När temperaturen är
hög uti kroppen
närmare 40 än
trettiosju komma fem
så ska det låta när
ångan är uppe
och så är fallet i detta
nu

Det rullar, det rullar…
Ja, ikväll ska vi alla
vara glada och sjunga
glädjen skall vara
överst på topp.
Jenka vi dansar så
plankorna gungar
om någon trillar vi
reser han opp.

Vi rullar, vi rullar osv...
(samma längd som
vers)
Nu får för varandra vi
oss presentera
och ifrån stolen vi
reser oss opp.
Herrarna börja och
djupt de sig buga
damerna sedan från
stolen far opp.

Det rullar, det rullar…

August och Lotta osv…
Rakt över bordet hittar
vi en granne
ett stadigt tag i hans
händer vi ta.
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Vi klarar oss nog
ändå
Melodi: Vi klarar oss
nog ändå
Ja vill sjunga en visa i
klaraste dur
Ty den handlar om
Skåne o slätter o djur
Kan hända den retar en
del
Men i så fall är de
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 de e o förbliver
en del av vår själ
Kan hända de retar en
del
Men i så fall e de deras
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eget fel
Uti självaste riksdan på
skånska dom slåss
För dom flesta av 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
Hela landet får njuta
av vår akvavit
Sockerbedan har lärt
dom att dricka på bid
Kan hända de retar en
del
Men i så fall är de
deras eget fel
Våran sandstrand den
e både bländvit o fin
Osså 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
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