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Studentsången 
  
1 
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! 
  
2 
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! 
 
 
Lambo 
 
Alla: Sätt nu glaset till din mun. 
Tjo-faderittan lambo. 
Och drick ur, din fyllehund. 
Tjo-faderittan lambo. 
Se, hur brännvinet ur glaset 
rinner ner i fylleaset. 
Lambo, hej ! Lambo, hej ! Tjo-faderittan lambo. 
Solo: Jag ur glaset druckit har! 
Alla: tjo-faderittan lambo. 
Solo: Ej en droppe finnes kvar! 
Alla: tjo-faderittan lambo. 
Solo: Som bevis jag nu vill vända 
glaset på dess rätta ända. 
Alla: Lambo, hej ! Lambo, hej ! Tjo-faderittan lambo. 
Ja, han kunde konsten, han var en äkta fylle-fyllehund. 
Låt oss gå till nästa man och se vad han förmår. 
 



 2 

Strejk på Pripps 
 
Melodi: I natt jag drömde 
  
I natt jag drömde något som,  
jag aldrig drömt förut. 
Jag drömde det var strejk på Pripps 
och alla ölen var slut. 
Jag drömde om en jättesal 
där ölen stod på rad. 
Jag drack så där ett tjugotal 
och reste mig och sa; 
 
Armen i vinkel 
blicken i skyn 
så var det menat 
whisky och renat 
vårt mål alkohol! 
För dem som tålt! – SKÅL 
 
 
Spritbolaget 
 
Melodi: Emil i Lönneberga 
 
Till spritbolaget ränner jag, 
och bankar på dess port. 
Jag vill ha nå't som bränner bra, 
och får mig skitfull fort. 
Expediten sade - godda', 
hur gammal kan min herre va'. 
Har du nått leg, ditt fula drägg, 
kom hit igen när du har fått skägg. 
 
Nej, detta var ju inte bra, 
jag skall bli full ikväll. 
Då plötsligt en ide jag fick, 
de har ju sprit på Shell. 
Många flaskor stod där på ra'. 
Så nu kan jag bli full och gla'. 
Den röda drycken åkte ner, 
nu kan jag inte titta mer. 
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Vem kan halsa 
 
Melodi: Vem kan segla 
 
Vem kan halsa en hela gin? 
Vem kan slå sig på tummen? 
Vem kan skära i vännen sin, 
utan att dra på munnen? 
 
Jag kan halsa en hela gin. 
Jag kan slå mig på tummen. 
Men ej skära i vännen min, 
utan att dra på munnen. 
 
 
Bamsevisan  
 
Melodi: Bamse 
 
Jag ska festa, ta det lugn med spriten 
Ha det roligt utan att bli 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 
 
 
Öl är gott 
 
Melodi: Ser du stjärnan i det blå 
 
Täckt av silver sejdeln full  
gnistrar mot oss med sitt guld.  
Humle, malt, är livets salt.  
Vi älskar öl.  
 
Källarsval så bärs den in  
för att glädja gommen din,  
släcka törsten, stärka rösten,  
till dess lov. 
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Vit Vecka 
 
Melodi: White Christmas 
 
Jag drömmer om en vit vecka  
Sju dagar utan alkohol.  
Tänk att bara skåla  
i juice och cola  
och sedan minnas allt man gjort.  
 
Jag drömmer om en vit vecka,  
det finns en gräns för vad jag tål.  
Jag vill inte dricka  
mera sprit  
så låt nästa vecka vara vit. 
 
 
Vinet skänker 
 
Melodi: Vintern rasar 
 
Goda vänner, låt oss fatta glaset,  
stämma upp en ljuvlig hyllningssång!  
Frid och fröjd ska råda på kalaset,  
glädjen skall vara hela kvällen lång.  
Må det glada skämtet alltid trivas  
här i detta sällskaps glada lag.  
Låtom oss av druvans safter livas -  
spar vatten till en annan dag!  
 
Vinet skänker helig eld i själen  
vinet rosar livet som en sky.  
Vinet lossar varje band på trälen  
vinet gör en till en människa ny.  
Nu skall vi skåla alla go vänner  
tippe tippe topp, tippe topp, tippe topp.  
Törsten uti våra strupar bränner, höj ditt glas,  
ja - skål och botten upp. 


