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1) Klubbsången  

Mel: Bamse 
 
Jag ska festa ta det lugnt 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 bredvid. 
 
Först en öl i torra strupen, 
efter det så kommer supen, 
i med vinet, ner med punschen, sist 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? 
 
2) Livet är härligt 

Mel: Röda kavalleriet 
 
//: Livet är härligt. 
Tavaritj, vårt liv är härligt. 
Vi alla våra små bekymmer glömmer, 
när vi har fått en tår på tanden, Skål!  
Tag dig en vodka. 
Tavaritj, en liten vodka. 
Glasen i botten vi tillsammans tömmer, 
det kommer mera efter hand, en SKÅL!! :// 
 
3) Lyft ditt välförsedda glas 

Mel: Ding Dong, merrily on high 
 
Lyft ditt välförsedda glas, 
det är en härlig börda. 
Nu har grabbarna kalas,   

vi segern snart skall skörda. 
|: Ding, dingedingeding, 
dingedingeding, 
dingedingeding dong dong. 
Imorgon är det lördag. :| 
 
Sätt nu glaset till din mun, 
se Döden på dig väntar. 
Nu har grabbarna kalas, 
hör Liemannen flämtar. 
|: Ding, dingedingeding, 
dingedingeding, 
dingedingeding dong dong. 
Begravningsklockor klämtar. :| 
 
4) Mera Brännvin 

Mel: Internationalen 
 
Mera brännvin i glasen, 
mera glas på vårt bord, 
mera bord på kalasen, 
mer kalas på vår jord. 
Mera jordar kring Månen, 
mera månar kring Mars, 
mera marscher till Skåne 
mera Skåne, GUD BEVARS!!! 
 
5) Spritbutiken 

Mel: Emil i Lönneberga 
 
Till spritbutiken ränner jag och bankar på 
dess port. 
Jag vill ha nått som bränner bra och gör mig 
skitfull fort. 
Expediten sa goddag, hur gammal kan min 
herre va’? 
Inget leg? Jävla drägg! Kom tillbaks när du 
fått skägg. 
Och detta var ju inte bra, jag vill bli full i 
kväll. 
Men det var då som jag kom på, dom har ju 
sprit på Shell. 
Många flaskor stod där på rad, så nu kan jag 
bli skitfull och glad. 
Den röda vätskan rinner ner... 
Nu kan jag inte se nå’t mer! 
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6) Bordeaux Bordeaux 
Mel: I sommarens soliga daga 

 
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 golvet 
och skrek så vi blev blå:  
"BORDEAUX, BORDEAUX!" 
 
7) Festen kan börja 

Mel: Vårvindar frisk 
 
Festen kan börja, ingen får sörja, 
här finns det både brännvin och mat.  
Helan ska tömmas, sorgerna glömmas, 
ingen får vara tråkig kamrat. 
Klappa mitt hjärta, 
fröjdas min själ! 
Nubben serveras genast, nåväl.  
Nu tar vi supen, 
öppna på strupen, 
gästernas välkomstskål. 
 
8) 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 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.     

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 ...  
 
Säg, är du nöjd, min granne säg?  
Så prisa världen 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...  
 
9) Törsten rasar... 

Mel: Vintern rasa 
 
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 likt olympens saft, 
kommer oss att våra sorger glömma, 
snapsen skänker hälsa, liv och kraft. 
 
Helan tänder helig eld i själen, 
Halvan rosar livet som en sky. 
Tersen känns från hjässan ner i hälen, 
Kvarten gör en som en männska ny. 
Låt oss skåla med varann go’vänner, 
skål för våran levnads glada hopp. 
Törsten eld på nytt i strupen bränner, 
leva livet - SKÅL, botten opp! 
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10) Min pilsner 
Mel: My bonnie 

 
Min pilsner skall svalka min tunga. 
Min pilsner skall duscha min gom 
Min pilsner skall få mig att sjunga, 
om jag ser att flaskan är tom.  
PILSNER PILSNER 
Hämta en pilsner till mig, till mig. 
PILSNER PILSNER 
Hämta en pilsner till mig! 
 
11) Jeppes visa 
 
:/: Vi vill ha mera järn,  
vi vill ha flera järn 
Ett litet rostfritt, oböjt, destillerat järn,  
Och vi ska böja järn 
och vi ska kröka järn 
Så att vi har det flytande i morgon kväll! :/: 
 
12) Kalmare visan 
 
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... 
 
:/: Var är pengarna du fått? 
Jo, dem 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. (Bhääää!) 
Hej... 
 
:/: Vad ska bonnen ha till mat 
sura sillar å potat :/: 
Det blir sillsallat. 
Hej... 
 
13) Magen brummar 

Mel: Broder Jakob 
 
Magen brummar jag försummar 
hälla dit mera sprit. 
Nu så ska vi dricka, så att vi får hicka, 
mera sprit, akvavit. 
 
14) Pilsnerdrickaren 

Mel: Sockerbagaren 
 
En pilsnerdrickare här bor i staden,  
han dricker pilsner mest hela dagen.  
Han dricker gröna, han dricker blå,  
han dricker några med renat på.  
Och i hans fönster hänger tomma glasen 
och alla burkarna från kalasen.  
Och är han nykter, så kan han gå 
ner till butiken och fylla på!  
 
15) Nuskaviklämma  

Mel. : Nu ska vi skörda linet 
 
Nuskaviklämmaseptengutår 
klämmaentrudeluttomdetgår 
tjosanmohammedsnartärdevår 
julaftonäenfreda 
klunkklunkklunkklunkklunkklunk 
blandaågeblandaåge 
abrakadabraklunk 
julaftonäenfreda 
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16) The ball of Inverness 
 
There were four and twenty virgins 
coming down from Inverness. 
And when the ball was over 
there were four and twenty less. 
 
R. Swing your balls to your partner 
and your arse against the wall. 
If you never get fucked  
on a Saturday night, 
you’ll never get fucked at all. 
 
There was fucking in the kitchen 
there was fucking in the hall. 
You couldn’t here the music 
for the clanging of the balls. 
 
R. Swing your balls...  
 
The village idiot he was there 
sitting on a pole. 
Drawing his foreskin over his head 
and whistling through the hole. 
 
R. Swing your balls...  
 
The village doctor he was there 
he had his bag of tricks. 
And in between the dances 
he was sterilizing pricks. 
 
R. Swing your balls...  
 
The village cripple he was there 
he couldn’t do so much. 
He lined them up against the wall 
and fucked them with his crutch. 
 
R. Swing your balls...  
 
The village butcher he was there 
a chopper in his hand. 
Every time he took the floor 
he circumsized the band. 
 
R. Swing your balls...    

 
The vicar and his wife was there 
the vicar had some fun. 
The vicar had his finger in 
another ladys bum. 
 
R. Swing your balls...  
 
Little Tony he was there 
but he was only eight. 
He was too young for women 
so he had to masturbate. 
 
R. Swing your balls...  
 
The vicars daughter she was there 
preformed a stumbning stunt. 
Hanging from the ceiling 
by the suction of her cunt. 
 
R. Swing your balls...  
 
The postman he was also there 
the poor man had the pox. 
He couldn’t fuck the women 
so he fucked the letterbox. 
 
R. Swing your balls...  
 
The village magican he was there 
doing his special trick. 
Pulling his arsehole over his head 
and standing on his prick. 
 
R. Swing your balls...  
 
The prostitute was also there 
she sung her special hits. 
Slided down the riverside 
and landed on her tits. 
 
R. Swing your balls...  
 
And when the ball was over 
everyone of them confessed. 
They all enjoyed the music but, 
 the fucking was the best! 
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17) Spegelvisan 
Mel: Så länge skutan 

 
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.  
 
Men vem har sagt att just du kom med 
storken, 
för att bli glad av att lukta på korken? 
Så kring vårt bord här nånstans, 
vi höjer bägarn med glans 
och låter nubben gå ner i en yrande dans. 
 
18) Solen 
 
Solen den går upp och ner, 
doda, doda. 
Jag skall aldrig supa mer, 
hej, doda dej. 
Hej doda dej, hej doda dej. 
Jag skall aldrig supa mer, 
hej, doda dej. 
 
Men detta det var inte sant, 
doda, doda. 
I morgon gör jag likadant, 
hej, doda dej. 
 
Hej doda dej, hej doda dej. 
I morgon gör jag likadant, 
hej, doda dej. 
 
19) Auld Lang Syne 
 
Should old acquaintance be forgot, 
and never brought to mind? 
Should old acquaintance be forgot, 
and days of auld lang syne. 
 
R. For auld lang syne, my dear, 
for auld lang syne    

We´ll tak’ a cup o’ kindness yet 
For auld lang syne 
 
And here´s a hand my trusty frien’  
And gie´s a hand o’ thine, 
We´ll tak’ a cup o’ kindness yet 
For auld lang syne 
 
R. For auld lang .... 
 
20) Imbelupet 

Mel: Kors på Idas grav  
 
Imbelupet glaset står på bräcklig fot. 
Kalla pilsner flaskor lutar sig däremot. 
Men där nere, miserere, 
 
i min mages dunkla djup, sitter djävulen och 
väntar på en sup.... 
 
uti magens välvda valv sitter djävulen och 
väntar på en halv.... 
 
uti magen härs och tvärs kilar djävulen och 
skriker på en ters.... 
 
uti magens djup så svart löper djävulen och 
skränar på en kvart.... 
 
uti magens labyrint irrar djävulen och tjoar 
på en kvint.... 
 
uti magens slingerväxt springer djävulen och 
skriar på en sext. ... 
 
uti magen heluppknäppt rusar själve fan och 
vrålar på en sept.... 
 
är det stängt i Devils bar blott i minnet sista 
supen lever kvar. 
 
21) Hörapparaten  

Mel: Jenka 
 
Öl, vin, sprit och gammal finkel, gör att ögat 
går i vinkel, därför hamnar inte supen uti 
strupen,utan i min hörapparat. 
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22) Vikingen 
Mel: When Johnny comes marching 
home 

 
En viking älskar livets vann, 
Hurra! Hurra! 
Som hastigt i mitt svalg försvann. 
Hurra! Hurra! 
Till kalv, till oxe, till fisk, till fläsk, 
när kärringar bara dricker läsk, 
ja, då vill alla vikingar ha en bäsk. 
 
När bäsken småningom är slut, 
Tragik! Tragik! 
Då bäres varje viking ut 
som lik, sig lik. 
Och se'n, om vi vaknar, vi sjunger en bit, 
se'n korkar vi upp Skånes Akvavit. 
Skål för alla vikingar som kom hit! 
 
23) Dinah 
 
Dinah, Dinah, show us your legs, 
show us your legs, show us your legs. 
Dinah, Dinah, show us your legs 
a yard above the knee. 
 
A rich girl rides a limousine, 
a pour girl rides a truck. 
The only time that Dinah rides 
is when she has a fuck! 
 
Dinah, Dinah… 
 
A rich girls has a ring of gold, 
a poor girl one of brass. 
The only ring Dinah wears, 
is the one around her ass! 
 
Dinah, Dinah… 
 
A rich girl uses brassier, 
A poor girl uses string, 
But Dinah doesn’t use a thing, 
She lets them bastards swing! 
 
Dinah, Dinah…    

 
A rich girl uses Vaseline, 
A poor girl uses grease, 
But Dinah doesn’t use a thing, 
Your prick goes in with ease! 
 
Dinah, Dinah… 
 
24) Fritiof Anderssons paradmarsch 
 
Här kommer Fritiof Andersson, det snöar på 
hans hatt. Han går med spel, han går med 
sång. Hej, mina lustiga bröder! 
Det knarrar under klackarna, det är en 
vinternatt. Hej, om du vill, säg bara till, så 
går vi hem till Söder. 
 
O, bugen er I bylingar i bucklor och batong 
och ställen Er på sidorna, ty gränden den är 
trång. 
Där går en här som frös och svalt men 
segrade ändå, den går med sång, den går 
med spel till Spanien och Bordeaux. 

 
På vägarna vi vandra och på böljorna vi gå, 
vi gå med spel, vi gå med sång! Hej mina 
lustiga bröder! 
I alla sorters väder som vår Herre hittar på! 
Hej, om du vill, säg bara till, så går vi hem 
till Söder! 
 
O, buga dig du brusande biskaya där vi gå! 
Vårt skepp är själva Friheten, besättningen 
är blå! 
Den seglade och frös och svalt men segrade 
ändå. Den går med sång, den går med spel 
till Spanien och Bordeaux. 
 
25) Vin smakar jädrans gott 
Mel: Karl Alfred Boy 
 
Vin smakar så jädrans gott. 
Ja bättre ju mer man fått. 
Men går man i golvet, 
så där mellan tolv-ett. 
Så slår man sig djävligt hårt! 
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26) Gräv ur tundran 
Mel: Katjuscha (rysk folksång) 

 
Gräv ur tundran två dussin potäter. 
Låt dem jäsa uti fjorton dar. 
 
./.Modersmjölken för ryssar och sovjeter 
brännes i babusjkas samovar./. 
 
Kyl se´n drycken i Sibiriens tjäle. 
Tappa upp i immiga små glas. 
 
Höj se´n glasen för fosterlandets välgång, 
sjung ”Nastarovnja!” med en mäktig bas. 
 
Höj se´n glasen för fosterlandets välgång, 
sjung ”Nastarovnja!” - låt glasen gå i kras! 
 
27) Än en gång däran 
 
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, 
ur 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 stredo. 
Fram utan tvekan i floder av Champagne, 
styrkta från början av brännvin från vårt 
land. 
Livet är så kort, bröder, livet är så kort. 
Ur svenska hjärtans djup: Här är din sup! 
 
28) Storstaden Mora 

Mel: När jag var en ung caballero 
 
Jag åkte till storstaden Mora, 
Där träffa jag stans största – flicka. 
Det var en flicka för kärlek och solsken och 
sång,      

för kärlek och solsken och sång –  
pling, plong! 
 
Tralla la la la … 
 
Hon bad mig att komma och titta 
På hennes förstjusande – våning. 
Det var en våning för kärlek och solsken… 
Hon bjöd mig på kaffe och tårta 
Och vi blev så förbannat – mätta. 
Ja, vi blev mätta på kärlek och solsken… 
 
Jag råkade spilla på duken, 
Då ville hon dra mig i – stortån. 
Det var en stortå för kärlek och solsken… 
 
Hon börja med tummarna rulla 
och sa att nu ville hon – röka. 
Hon ville röka för kärlek och solsken… 
 
29) Drunken sailor 
 
What shall we do with the drunken sailor, 
what shall we do with the drunken sailor, 
what shall we do with the drunken sailor 
early in the morning? 
 
Hooray and up she rises, 
hooray and up she rises, 
hooray and up she rises 
early in the morning. 
 
Put him in the longboat till he's sober. 
 
Pull out the plug and wet him all over. 
 
Take ‘im and shake 'im and try an' wake 'im. 
 
Give 'im a taste of the bosun's rope-end. 
 
Stick on 'is back a mustard plaster. 
 
Shave his belly with a rusty razor. 
 
Put him in the bed with the captain's 
daughter. 
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30) Frasses visa 
Mel: Tårtan 

 
Pilsner, brännvin,  
Cognac och grön Chartreause 
Å en grogg med Gin som bas 
Och du blir ett fylleas. 
Whisky-pinne,  
Jordnöt och god Bordeaux,  
se’n så säger Frasse stop! 
 
 

Quartermelodier 
 
 
31) Så länge Quartern… 

Mel: Så länge skutan 
 
Så länge quartern är rund, 
så länge ingen är sund, 
så länge klubbärsen flödar 
så för den till mund. 
 
Så länge alla kan stå, 
så länge alla krusen fylls på, 
så länge glasen är hela så spelar vi på. 
 
Men vem har sagt att just du drack upp 
bärsen, 
för att hänga med på denna versen? 
Men kring vårt bord här nånstans, 
vi ger en granne en chans 
och låter honom se glaset på mindre distans. 
 
Så länge någon är kvar, 
så länge ölen han tar 
så länge reglerna härjar han ej hemåt far. 
 
Så länge biran är kall, 
så länge magen står pall, 
så länge alla är balla så blir man nog knall. 
 
För vem har sagt att just du kom med regeln: 
Att man ska gå bort och skalla in spegeln? 
Men kring vårt bord här nånstans, 
Vi käkar mattor med frans 
och ser hur rummet passerar uti renässans! 

 
32) Quarter råder 

Mel: Midnatt råder 
 
Quarter råder alla har fått hicka, 
Har fått hicka. 
Väntar på att någon ska få dricka, 
Ska få dricka. 
Quarter råder alla vill ju drica –  
Ein, zwei, drei! 
 
33) Quartern kommer 

Mel: Vals med glada änkan 
 
Quartern kommer, quartern kommer,  
likt en spänn. 
Prick i glaset, nu ska aset ner igen. 
Regel får jag skapa, alla följer den. 
Straffet är att dricka eller bums gå hem! 
 
Backen kommer, backen kommer, 
bärs av Kaj. 
Fyller kylen, med kapsylen lätt på svaj. 
Likt ett gammalt timglas töms så kylen sen. 
Innan den har sinat helt fylls den igen. 
 
Dimman kommer, dimman kommer, 
i vår blick. 
Glaset suddigt, allt blir luddigt på ett kick. 
Bröt emot en regel, måste ta en slurk. 
Alla skriker fünf! i kör – det blir en burk… 
 
34) Så klunka vi 

Mel: Fredmans epistel No. 21 
 
Vi samlas vi vårt bord igen, 
Med quarter, glas och gott humör. 
Så skickar vi snabbt runt en spänn och 
dricker i ett kör. 
Men om du gör ett fel trots allt, 
Drick sedan ur ditt krus. 
Fyll därpå upp två fingrar malt 
Och kämpa mot ditt rus! 
 
Tycker du att… 
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35) Bamsequarter 
Mel: Bamse 

 
Vi ska lira quarter hela kvällen, 
Låta myntet vandra runt i ring. 
Vrålar, pekar fel på några ställen, 
Måste dricka – fattar ingenting?!? 
 
Bryter mot en enkel regel, 
Skallar pannan hårt i tegel. 
Alla gastar, myntet hastar 
runt till nästa MAN. 
 
Efter några rundor snackar alla, 
Missar lagar, men vad gör väl det? 
Eftersom vi är så djävla balla –  
ska vi sluta med en groggbuffé? 
 


