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Words of the president

Recently I read a study which stated that singing in 
group releases endorphins. As a student I’m not sure 
whether it’s the actual singing or the accompanying 
gasques that makes it so great, but it’s clear that neither 
of these things would be as fantastic without the other. 
 
I therefore hope that the songs in this book will contribute 
to making your time as a student here in Umeå absolutely 
incredible, and that these memories will be cherished 
when you look back to your time with HHUS.
 
So, now the next step is to pick a song you like, grab a 
couple of friends - and hopefully release some endorphins. 

~

With board, committees and members
Jenny Uneby
President of HHUS 2017
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Words of the project group

Ella Fitzgerald once said ”the only thing better than 
singing is more singing” and we believe it to be impossible 
coming up with a quote in which better describes this book.

We all know the feeling of songs that brings back memories 
of a special time in our life. And now - as we are singing 
these songs - we are creating memories of this time together, 
which are hopefully lasting even after the long nights at the 
E-pub.

~

The project group
Hanna Malm
Viktor Bäckström
Christoffer Kollberg
Linda Mokvist
My Persson
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Jag heter                                                                                         
Mitt program heter                                                                                   
Min favoritfärg är                ROSA            
När jag är stor vill jag bli                                                         
Min bästa vän heter                                                                    
På dagarna brukar jag                                                              
På kvällarna brukar jag                                                            
När jag blir full tycker jag om                                                   
Min favoritmat är                                                                    
Min favoritdricka är                                                                  
När jag dansar så                                                                       
Mitt bästa danssteg är                                                               
Jag blir glad av                                                                           
Jag blir arg av                                                                             

Mina sidor
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Mina sidor

En dold talang jag har är                                                          
En udda grej om mig är                                                            
Min bästa danslåt är                                                                       
Om jag var ett djur hade jag varit                                          
Mitt bästa tips mot bakfylla är                                                  
Min autograf                                                                             

Kaffe
Hund

Matdosa
E-puben

Öl 
Dansa

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

Te
Katt
Café Tornet
Origo
Vin
Sjunga
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Vett och etikett

- Klä dig efter angiven dresscode åtminstone i början av
   kvällen.  
- Det är absolut förbjudet att hålla sitt goda humör för
   sig själv.  
- Bordsherren drar ut stolen för sin bordsdam, helst
   innan hon satt sig.  Bordsdamen sitter till höger.
- Bekanta dig med din bordsgranne, denne kan komma
   att vara den du vaknar upp med nästa morgon.  
- Uppmana gärna till gemensam sång, och sjung med i
   alla bordsånger för en härlig stämning.  Även de gäster
   om inte har medfödd sångröst har rättigheter och
   skyldigheter att efter bästa förmåga delta i sången.  
- Var och en äter på sin tallrik.  
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Vett och etikett

- Använd snyggt bordsskick för att undvika att övriga
   gäster tappar matlusten.  
- Var tyst vid uppträdanden, tal o dylikt.  
-  Om din bordsgranne skulle somna, peta den med en
   gaffel i örat.  
- Dörrar med höga trösklar kallas fönster, de får du inte
   gå ut genom.  
- Om bord och stolar börjar dansa, sitt kvar tills de slutar.  
- Sök omgående kontakt med väggen om golv och tak
   byter plats.  
- Om det plötsligt blir kolsvart, så är festen slut. Försök
   då behålla fattningen, och i nödfall, bli hysterisk.  
- Hemresan betalas av er själva, utom i undantagsfall, då
   vederbörande får åka på statens bekostnad.  
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Konversationstips

1. Berätta om en isbjörn för att bryta isen
2. Prata om det lokala vädret
3. För länge sedan ...
4. Gissa vilka ingredienser som finns i maten utan att   
    titta på menyn
5. Ringde Macke någonsin åklagaren?
6. Vad är egentligen skillnaden på en ö, kobbe, holme,
    halvö och land?
7. Två sanningar och en lögn

”Varför krafsade isbjörnen på det frusna vattnet?
            Den försökte bryta isen.”
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8. Körde Britt-Marie någonsin?
9. Om vi var ensamma, vad skulle hända då?
10. Vad ska du bli när du blir sto...ört full?
11. Kommer du hit ofta?
12. Prata om vattnets betydelse för sjöfarten
13. Vem var det egentligen som kastade?
14. Vad dyrt allting har blivit nuförtiden
15. När övergår en lägereld till en skogsbrand?

”Kan du hålla i min telefon en stund?
     Det blir svårt för dig att lägga in ditt nummer annars.”

Konversationstips
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VÄLKOMSTVISOR
~

Nationalsången
Hej allesamamns

E-puben
Kungar på handels
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Nationalsången
Text: Richard Dybeck

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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Hej allesammans
Melodi: Hej tomtegubbar 

Hej allesammans är ni redo, för nu börjar kalaset.
Hej allesammans är det säkert,  att ni fått nåt i glaset? 
Fått lite vin, och lite mat, det är precis så som vi vill ha’t. 
Höj allesammans högra armen,  och låt oss öppna 
kalaset.
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E-puben
Utförs med bred norrländska  

En: Var e puben?  
Alla: Här e puben! (alt. Där e puben! )  
En: Va het puben? 
Alla: E-PUBEN!
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Kungar på Handels
Melodi: Brev från kolonien
Text: Karolina Edlund & Anna Österberg

Vi på Handels, vi är kungar  
Vi kan festa, vi kan sjunga 
Å i vår stora, syskonskara 
Vi många olikheter innehava  

Äldsta barnet, är ju CEP  
Stor och mogen, men vad gör det?
När dom festar, i takt med tuppen  
Å helt själva fyller halva puben 

CEP är, ju dom flesta  
Tror nog att dom, är dom bästa 
Fast dom följer, gärna strömmen 
Å bokföring ja, det är ju högsta drömmen  

SM tror att, dom är smarta  
Lånar Grönroos, e bra lata  
Men på helgen, dom ofta festar  
Hela Campus hör dom röja loss som bestar

SM har ju, service mind
Festar på som, one of a kind
Det finns omprov, ska du veta   
Men omfesterna blir sällan bra konkreta  
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HLP är, ganska liten  
Tror sig vara, av eliten  
Efter pubens, sura nappar 
Minnet av kvällens bravader alla tappar 

HLP dom, logistiken löser  
På dansgolvet, står och öser   
Väl på puben, dom flesta leker   
Vid IKSU står dom sen och bara steker  

IBP e, multi-kulturella   
Tycker alla, är their fellah  
Tror sig vara, skolans topp procent  
Jaaa dom är ju alla pretty confident

Fast hur troligt, att dom bär den  
Yngsta barnet, har ett udda vis  
Å efter ett par beer, it might increase   

Familjefesten, lär ju pågå  
Fram åt gryning, om vi kan stå  
Vi tillsammans, är kompletta och 
på fest är vi dom enda rätta
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ÖLVISOR
~

Trivsel
En pilsnerdrickare
Var nöjd med ölen
Strejk på pripps
Öl, öl, öl i glas

När ölen din är kall
Deloittesången
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Trivsel
Melodi: Öppna landskap

Jag trivs bäst med öl i magen  nära puben vill jag bo.  
Ett par liter öl om dagen så att själen kan få ro,  
jag trivs bäst på plats i baren  med en pilsner i min hand,  
här är jag erfaren. 
Det är mitt rike och mitt land  
här berättar jag historier och kryddar med min fantasi.   
I öl finns kalorier
men det skiter jag väl i.  
Jag trivs bäst med öl i magen  
nära puben vill jag bo! 
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En pilsnerdrickare
Melodi: En sockerbagare  

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 hänga tomma glasen,  
och alla burkarna ifrån kalasen,  
och är han nykter så kan han gå   
ner till butiken och fylla på.  
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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. 
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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 öl var slut. 

Jag drömde om en jättesal,   
där alla satt på rad,  
så kom där int en bryggare,  
som harkla sig och sa: 
 
”Det finns inga, blå burkar mer,    
inte en endaste bärs.  
Och dom som hörde på dom sa   
att detta blir nog en pärs. 

På gatorna gick folk omkring, 
och drog från krog till krog, 
och alla vråla´ dom av törst   
och svimmade och dog
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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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När ölen din är kall
Melodi: Norrlands Guld reklamen

När ölen din kall min vän
HURRA HURRA!
Och hjärtat längtar hem igen
HURRA HURRA!
Ta din öl, håll hårt i den
från Norrlands jord och till himmelen
Och sjung HUURA när ölen din är kall!

När ölen din är kall min vän
HURRA HURRA!
När sejdeln den är fylld igen
HURRA HURRA!
När frosten glittrar som kristall
när guldet glimrar som shit va kallt?
Och sjung HUURA när ölen din är kall!

När ölen din kall min vän
HURRA HURRA!
Och hjärtat har hittat hem igen
HURRA HURRA!
Ta en klunk och tänk sen på
hur helt otroligt man kan må
Och sjung HUURA när ölen din är kall!
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Melodi: Emil i Lönneberga
Text: Alice Stål, Deloitte 

Till Deloittekontoret ränner jag 
och bankar på dess port.
Jag vill ha jobb som degar bra
och gör mig till chef fort!
Revisor eller management-konsult, 
vill ha ett jobb som är meningsfullt!
Kan tänka mig att jobba med finans,
snälla Deloitte ge mig bara en chans! 

Engagerar mig och pluggar hårt,
skaffar merit efter merit.
Övar musikquiz hela natten lång, 
Hört de é Deloittes favorit!
Addar reppar på LinkedIn och Instagram,
efter ett event känner vi väl varann? 
Sjunger frivilligt med i denna låt, 
så jag får jobb på Deloitte nu efteråt!

Deloittesången

I samarbete med
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VINVISOR
~

Vem kan ragla förutan vin
Vino Tinto
Imsig vimsig
Röda vinet

Var nöjd med allt som vinet ger
Fattig student
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Vem kan ragla förutan vin
Melodi: Vem kan segla förutan vind 

Vem kan ragla förutan vin?   
Vem är nykter om våren?
Vem kan skilja på Rom och Gin  
efter den elfte tåren?  
Jag kan ragla förutan vin.   
Ibland är jag nykter om våren.   
Men ej skilja på Rom och Gin  
efter den elfte tåren!
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Vino Tinto
Melodi: Broder Jakob  

Slå i glasen, fort som fasen  
vinet rött, kladdigt, blött.  
Sedan ska vi dricka tills 
jag börjar hicka eller trött, 
somnar sött.
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Imsig vimsig
Melodi: Imse vimse spindel

Imsig vimsig blir man
utav lite vin.
Klättrar uppå stolen,
verkar piggelin.
Ramlar under bordet,
sussar en minut.
Vaknar av att vinet
i glaset har tatt slut.
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Röda vinet
Melodi: Gubben Noak

Röda vinet, röda vinet,
uti glasen står.
Bäst vi börjar smaka,
ifall det tas tillbaka.
Fatta glasen, djupt i basen,
utbringar vi SKÅL!

Mera, mera, vin servera,
när vi druckit ur.
Bara vi nu tål’et,
se upp för alkoholet.
Tag nu skvätten, i falsetten,
om igen en SKÅL!
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Var nöjd med allt som vinet ger
Melodi: Var nöjd med allt som livet ger

Nu åker botten upp igen
och vettet åker ut med den
Världen blir så vacker, mjuk och skön
värst för den som ej spriten tål
Han hickar fram ett sluddrigt ”skål”
å far sen ner i ett djupt alkohål.
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Fattig student
Melodi: Fattig bonddräng

Jag är fattig student men jag lever ändå
Tentor går och kommer medan jag pluggar på
Mitt i tentaplugget vill har ha lite mat
Går till ICA Berghem för att göra ett Kap

Jag är fattig student och jag lever på bröd.
Kyckling, ägg och nudlar är räddaren i min nöd.
Detta köps på ICA där studenten mår bra.
Öppet nästan alltid det är där jag vill va.

Så går hela veckan, alla dagar och år
I kylen är det knapert, all min mat har gått åt.
Men på Ica berghem, jag alltid välkommen är.
Därför ica Berghem skall du vara mig kär

I samarbete med
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SPRITVISOR
~

Spritbolaget
Bamses phestvisa

Siffervisan
Vikingen

Saltsjöbada vals
ResQ-sången
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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 nåt 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 se nå mer.
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Bamses phestvisa
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.  

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 phesten, men vad gör väl de?  
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjölk,  
kastar upp på bordsdamen breve’.  

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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Siffervisan
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
9   47
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Vikingen
Melodi: When Johnny comes marching home
 
En viking älskar livets vann, hurra, hurra.
Så hastigt i hans 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 besken småningom tatt’ slut, tragik, panik.
Då bärs varenda viking ut som lik, sig lik.
Men när han se’n vaknar, han sjunger en bit
och korkar upp Skånes akvavit.
Ja, skål för alla vikingar som kom hit!
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Saltsjöbada vals
Melodi: Sjösala vals 

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng, 
rättar till sin backslick och gurglar med munvatten. 
Jobbar lite deltid som kalsongmannekäng. 
Livet är ett enda långt häng i en sväng.
Läppjar koffeninfri espresso på café i 
seglarskor från Prada och enfärgad Piké.
Han pratar i mobilen, den allra senaste modellen, 
med sina kompisar som sitter strax brevé.
 
Rönnerdahl han virvlar sina vaxade ben, 
under rutig skjorta med fem knappar uppknäppta. 
Hoppas på en chans att få omkull 
Madeleine för att få en kunglig touch på rennomén. 
Pappas kort i baren är alltid en succé, 
på Dompa kan man festa rejält till klockan tre. 
Sen kanske det blir efterfest med Brolin och Dr Alban 
och ett gäng brudar som slåss om att få va med!
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Rönnerdahl är gammal men han valsar ändå! 
Knaprar mediciner som bromsar hans sönderfall. 
Åker på en weekend till Paris då och då,
med sin nya flickvän nyss fyllda 22. 
Hon var fröken Gästrikland år 2003, 
nu läser hon på komvux en kurs i matte B. 

Ja, Rönnerdahl han skuttar som alltid med ett skutt ur sängen. 
Han är i svängen, han valsar, han hänger med!
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ResQ-sången
Melodi: Inatt jag drömde
Text: Agnes Lindberg, ResQ

Inatt jag drömde något som
jag aldrig drömt förut.
Jag drömde det var slut på svinn
och maten alltid åts upp.

Jag drömde om en superapp
som hjälpte mig äta gott.
Så varje gång det fanns en deal
fick jag mat med full pott.

Jag slipper äta nudlar mer,
jag slipper spara på flis.
Som tur är får jag bra rabatt,
enkelt genom min mobil.

Jag vill ju festa loss ikväll
och glömma min morgondag.
Så höj dit glas och drick med mig,
för nu finns ResQ i vår stad!

I samarbete med
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HHUS favoriter
~

VD låten
När vi stökar på i Umeå
Tviste roads, Ålidhome

Ledningssången 2011/2012
Ekonomernas festvisa
Vi e Umes ekonomer
För jag är ekonom
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VD låten
Melodi: Karusellen

VD, VD, VD ska jag bli
VD hela dagen, styra företagen
Bonus för de stora och skatt för de små
Skynda på, skynda på för nu ska VD-tåget gå

Ref.
För ha ha ha, det går ju så bra
för Wallenberg och Barnevik och Kamprad och jag (x 2)

Strippklubb, strippklubb, representation
Kung på inneställen, andra får ta smällen
Bonus för de stora och skatt för de små
Skynda på, skynda på för nu ska VD-tåget gå

Ref.
För ha ha ha, det går ju så bra...

Fallskärm, fallskärm, avgångsvederlag
Kaviar på faten, debitera staten
Bonus för de stora och skatt för de små
Skynda på, skynda på för nu ska VD-tåget gå

Ref.
För ha ha ha, det går ju så bra...
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När vi stökar på i Umeå
Melodi: När vi gräver guld i USA
Text: Caroline Kihlgren & Robin Palmgren

Trots att vi nått en hög promille 
Kommer vi fixa några till
Vi tar en shot för alla (SHOTA)

Oh när vi har hittat E-puben 
Så dricker vi starksprit om igen 
Vi har en börs som skramlar 

Den säger att någonting är fel 
Jag säger det är dags att ta en till 
Snart så ringer lyxfällaaaaaaaaaaaaan 

Ref.
Till alla bira jag har försakat 
Till alla shot vi tatt 
Häng med på stök inatt 
Vill ni följa med på bortamaaaaaaatch? 

Till alla er som ska fuska med skatten 
Med en HB dunk 
Vänstern tittar på 
Ändå från hum huset till lokal
När vi stökar på i Umeå
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Tviste roads, Ålidhome
Melodi: Country roads - John Denver
Text: Oscar Sallander

Almost september, time for inspark
Samlas vid fontänen, bada in the river

Life on campus is here, the feelin’s in the trees
It’s time to sing the lambo, and disturb the peace

Tviste roads, Ålidhome,
that’s the place - I belong
Öst om staden, sjung balladen:
Tviste roads, Ålidhome (x 2)
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Ledningssången 2011/2012
Melodi: Bamsevisan
Text: HHUS board anno 2011/2012

Debet, kredit, bidragskalkylering,
Bös, dös, EK, mbo och my.
Pubens honung hjälper oss att glömma, 
alla termer som får oss att spy.

Ref.
Hittar du ett ragg inatt,
så kan du ge dig fan på att,
det hela bara är en kupp,
att avancera upp

Handels framtid är vi allihopa
E-puben den hjälper oss nå dit: SKÅL!
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Ekonomernas festvisa
Melodi: Success - Samir & Victor
Text: Mattias Kjellstedt, Sandra Jansson & Taymaz
         Tahmasebi Aria

Nu är det dags igen, fest ikväll på E-puben, ojojojojojojoj
CEP, SM, IBP självklart HLP är me, ojojojojojojoj
Allihop från Ume é, vi är fucking kvalité, ojojojojojojoj 
Vi kör all-in alla dar, 0 i glaset finnes kvar, ojojojojojojoj 

På topp vi alltid E, så gör er redo
Alla hatar oss vi veeet, så gör er redo
På topp vi alltid E, så gör er redo
Alla hatar oss vi veeeet, så gör er redo

(Mellansup)

Nu är det dags igen, håll i glaset nu min vän, ojojojojojojoj
Se på bordsdamen brevé, kan det vara nått på G? ojojojojojojoj
Skjut ut stolen, ställ dig upp, allihop i samlad trupp, ojojojojoj
Höj nu glaset, ehhh va fan... Åååååhhhhhhh
BORDSSKÅÅÅÅÅÅÅÅÅL!



49

Vi e Umes ekonomer
Melodi: Wake me up - Avicii
Text: Paulina Kristiansson, Denise Bröste, Ida Lindberg,
         Hanne Måseide, Julia Pettersson & Emma Klingvall

Jag har flyttat i till Ume 
Helt ensam från nån stad 
till ett sunkigt rum i korridor 
för jag ska bli ekonom

Dom säger att jag är en rookie 
Att dom ska lära mig allt 
SM, HLP, IBP å CEP 
Det kommer bli bra 

Vi e Umes ekonomer
Vi dricker pripps och shottar agwa
På E-puben avundas alla oss
för vi ska bli deras boss

Vi e Umes ekonomer
Vi dricker pripps och shottar agwa
På E-puben avundas alla oss
för vi ska bli deras boss
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För jag är ekonom
Melodi: 17 år - Veronica Maggio
Text: Lisa Johansson & Anna Carlqvist

Cyklar iväg jag ska till hörsal A
Akademiskkvart är djävulskt bra
Skyndar mig iväg till microkön
Om man hamnar sist så vill man dö

Tornet, UB
Universum
Det är där vi äter lunch
Vart vill ni sitta i dag?
Fråga bara
Jag är ekonom och jag vet bäst

För jag är ekonom
Ekonom i UME,
ett universitet i Norr
Levererar från alla håll

Och jag är ekonom ,
det jag kommer minnas
Det är snö

Dagarna rullar det är fredag strax
Förväntningarna är på max
På lunchen spånas det på nagellack
Vilken färg är det som ger flest ragg?
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Duscha, Föna
Stressa järnet
Förfest där man knappt får plats
Vart kommer folket vara?
Fråga bara
Jag är ekonom och jag vet bäst.

För jag är ekonom
Ekonom i UME, ett universitet i Norr
Levererar från alla håll
Och jag är ekonom ,
det jag kommer minnas
Det är vind

Vi minns det som igår
När vi kom till Umeå
Vet att minnet inte var på topp?
Vi irrar runt på stan
Vi var där hela dan
Och det var en av oss som aldrig hitta hem.

För jag är ekonom
Ekonom i UME, ett universitet i Norr
Levererar från alla håll
Och jag är ekonom,
det jag kommer minnas
Det är regn
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Svenska favoriter

~
Så visan

Helan går
Hej tomtegubbar

Undulaten
När vindarna viskar mitt namn

Kung i baren
Genom eld och vatten
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Så visan
Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge kvällen är mild
så länge ingen blir 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
SKÅL
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Helan går
Melodi: Helan går

Helan går,
sjung hopp fallerallan lallan lej.
Helan går,
sjung hopp fallerallan lej.

Och den som inte helan tar,
han heller inte halvan får.
Hela går!
Sjung hopp fallerallan lallan lej!
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Hej tomtegubbar
Melodi: Hej tomtegubbar

Hej, tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!
Hej, tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!

En liten tid vi leva här,
med mycket möda och stort besvär.
Hej, tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!
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Undulaten
Melodi: Med en enkel tulipan 

Jag är en liten undulat,
som får så dåligt med mat,
för dom jag bor hos, för dom jag bor hos
dom är så snåla.

Dom ger mig fisk varenda dag,
det vill jag alls inte ha,
jag vill ha brännvin, jag vill ha brännvin
och Gorgonzola.

Jag är en stor och elak varg,
som är så helvetes arg,
för uti skogen, för uti skogen,
finns bara plantor.

Jag äter gräs varenda dag,
det vill jag alls inte ha,
jag vill ha småbarn jag vill ha småbarn
och gamla tanter

Jag är en hund från Reykjavik,
och jag får alltid panik,
när det jag druckit, när det jag druckit,
ger sig tillkänna.
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För här finns gräsbevuxen hed,
men int’ ett endaste träd,
så ni kan tro att, så ni kan tro att,
det börjar spänna.

Jag är en liten åkersork,
som har så dåligt med ork,
för här i myllan, för här i myllan
är dom i fyllan.

Jag tar en lur varenda da’,
det vill jag alls inte ta,
för jag vill dricka, för jag vill dricka
tills jag får hicka.
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När vindarna viskar mitt namn
Melodi: När vindarna viskar mitt namn - Roger Pontare

Jag blev fångad i ett mörker jag såg inget ljus
fast allt runt omkring stod i brand.
I lågornas sken fanns mitt hopp och min tro
som virvlade bort och försvann.

Så ge mig min styrka.
Ge mig kraft att försvara mitt land.
Ge mig en väg att gå.
Jag ser yxan i krigarens hand.

Ref.
Vill ni att jag vänder om
och slåss för den jag är.
Aldrig sviker jag mitt land
när vindarna viskar mitt namn.

Regnet som föll det fick dölja min sorg
och släcka min brinnande törst.
Jag flydde till bergen när gryningen kom
men plötsligt jag hörde en röst.

Vindarna viskar.
Jag hör hur dem kallar mitt namn.
Jag har en väg att gå.
Jag ser yxan i krigarens hand.
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Ref.
Vill ni att jag vänder om...

Vindarna viskar.
Jag hör dem kallar mitt namn.
Jag har en väg att gå.
Jag ser yxan i krigarens hand.

Ref.
Vill ni att jag vänder om...
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Kung i baren
Melodi: Kung i baren - Magnus Uggla

Fast man saknar allt av värde
varje månad den 24:e
men i samma stund som lönen går att nå

Skall det genast ut och handlas
hela klädskåpet förvandlas
sen man svurit aldrig mera äta nudlar ifrån Tokyo
skall hela ens gäng ut på en sväng
och sätta sprätt på varje peng!

Ref.
Då finns det ingen som tar en
man är kung kung kung i baren.
Det är något som man verkligen vet
den 25:e smäller det.
Då finns det ingen som tar en
man är kung kung kung i baren.
Det är värt å leva fattigt ett tag
om man får vara kung för en dag.

Men vaknar samma måndag
med obeskrivlig vånda
och festat upp varenda liten slant

Förträngt varenda räkning
därför hotas utav vräkning
för att ens ha råd till hyran tvingas sätta stereon i pant
om huvet är ömt, läget fördömt
är det på löningsdagen glömt
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Ref.
Då finns det ingen som tar en...

Hit med tio peppar-shots,
starköl, nötter och chips.
Fixar du det jävligt fort
så blir det mycket tips.

Ref.
Då finns det ingen som tar en...



62

Genom eld och vatten
Melodi: Genom eld och vatten - Sarek

Jag har inte silver och inte guld
Inget du kan få
Det jag äger ligger blottat för din syn
Mina händer är tomma men hjärtat är fullt
Av nåt du inte ser
Så jag har nånting som är mera värt ändå

För om du tappar modet och faller ner på knä
Kan du vila här hos mig
Som en klippa i stormen att luta dig emot
Och jag sviker aldrig dig

Ref.
Jag ska följa dig genom eld och vatten
Över land och hav
Jag ska älska dig tills hjärtat slutar slå
Från det högsta berg till det djupaste
av dalar ska jag gå
Genom tid och rum
ja alla mina dagar ska du få
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Och när vindarna leker på vidderna
Dansar jag med dig
Om solen bränner svalkar jag din hud

För om du tappar modet och faller ner på knä
Kan du vila här hos mig
Som en klippa i stormen att luta dig emot
Och jag sviker aldrig dig

Ref.
Jag ska följa dig genom eld och vatten...

Jag ska följa dig genom eld och vatten
Över land och hav
Genom tid och rum ja alla mina dagar ska du få
Genom tid och rum ja alla mina dagar ska du få
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INTERNATIONELLT
~

Hell and gore
Ein Jäger ist getrunken

Golden drops
What shall we do with the drunken sailor
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Hell and gore
Melodi: Helan går 

Hell and gore
Chung Hop father Allan Ley 
Hell and gore
Chung Hop father Allan Ley

Oh handsom in the hell and tar
and hell are in a half and four
Hell and goooooore
Chung Hop father Allan Ley
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Ein Jäger ist getrunken
Melodi: Min hatt den har tre kanter

Ein Jäger ist getrunken
Ein Meister trinkt sehr gut
Und trinkst du Jägermeister 
Du durstig bist genug!

Getränke sind austrinken 
Die Drinke sind verlort 
Die Finkel übrig bleiben 
Nicht trinkbar - schmeckt verbot! 

Jägermeister nich mehr trinken
Zuviel Alkohol im Blut 
Berauchst, gemeisteret, trunken 
Übelkeit - du kennst nicht gut!
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Golden drops
Melodi: Tomtarnas julnatt

Golden drops are nice, I have reflected,
have reflected.
But their strength is not to be neglected,
be neglected.
Both your head and heart will be affected,
punsch, punsch, punsch!
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What shall we do with the drunken sailor
Melodi: 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. (x 3)
early in the morning.

Put him in the longboat til he’s sober. (x 3)
early in the morning.

Pull out the plug and wet him all over. (x 3)
early in the morning.

Put him in the scuppers with a hose-pipe on him. (x 3)
early in the morning.
 
Heave him by the leg in a running bowline. (x 3)
early in the morning.

Shave his head with a rusty razor. (x 3)
early in the morning.

Put him in the bed with the captains daughter. (x 3)
early in the morning.
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SNAPSVISOR
~

Tänk om jag hade lilla nubben
Vår sång

Ryktet går
Baklängessnapsen

Int’ nou
Det var en gång en älg

Cykelpump
Ser du stjärnan i det blå
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Tänk om jag hade lilla nubben
Melodi: Hej tomtegubbar

Tänk om jag hade lilla nubben uppå ett snöre i halsen. 
Tänk om jag hade lilla nubben uppå ett snöre i halsen. 
Man kunde dra, den upp och ner, 
så att den kändes som många fler. 
Tänk om jag hade lilla nubben uppå ett snöre i halsen.
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Vår sång
Melodi: Opp och ner, ner och opp

Porsbrännvin, Aquavit,
Skåne, OP, renad sprit.
Famous Grouse, Star och Kron
Absolut citron

Hallands fläder, Baileys och Genever
Cognac, Punsch och
så en skvätt likör

Charlshamns flagg, Grönstedts blå,
Östgöta och Chalvadoz.
Varje dag året om
sjunger vi vår sång.
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Ryktet går
Melodi: Helan går

Ryktet går, att vi har alkoholbesvär
Ryktet går, sjung hopp fallerallan lej
Och den som inte ryktet tror,
han heller inget brännvin får
Ryktet gååååår!
Och ryktet talar sant!!
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Baklängessnapsen
Melodi: Hej tomtegubbar

Toj hämtigubbar, gla i såsen 
och kvasi vastiga lura.
Toj hämtigubbar, gla i såsen 
och kvasi vastiga lura.

Ten hiten lid vi heva lär 
med möcken myda och svärt bestor. 
Toj hämtigubbar, gla i såsen 
och kvasi vastiga lura
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Int’ nou
Utförs med bred norrländska

Int’ nou
Int’ nou
Men nou
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Det var en gång en älg
Utförs med bred norrländska

Det var en gång en ål
SKÅL!

Det var en gång en älg
SVÄLJ!
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Cykelpump
Melodi: Bjällerklang

Cykelpump, cykelpump,
det är bra att ha.
Punkar man, så lunkar man,
men inte om man har en... (x ∞)
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Ser du stjärnan i det blå
Melodi: Ser du stjärnan i det blå

Ser du stjärnan i det blå?
Tag en sup så ser du två.
Tar du mera, ser du flera
stjärnor små.
 
Ser du stjärnan i det blå?
Tag en sup så ser du två.
Tar du fler så går du ner
på låg nivå.
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HEJARRAMSOR
~

Tja la la la la
HHUS glädjevrål

Nalle Puh
När HHUS marcherar in

Cheer for HHUS
Rogers ramsa

Tja la la la wheeeeeeeey
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Tja la la la la
[HHUS] tja la la la la
[HHUS] tjaaa la la la la

[HHUS] tja la la la la
[HHUS] tjaaa la la la la (x 24)

HHUS glädjevrål
Vilken passning, vilket mål.
HHUS glädjevrål!
Ge oss målet i repris. Skjut precis på samma vis.
HHUS! HHUS!

Nalle Puh
Ut med domar’n
och in med Nalle Puh.
In med Nalle Puh.
In med Nalle Puh.

Ut med domar’n
och in med Nalle Puh.
In med Nalle Puh.
In med Nalle Puh.
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När HHUS marcherar in
En: När [HHUS]
Alla: När [HHUS]
En: Marcherar in
Alla: Marcherar in
När [HHUS] marcherar in
Då vill jag vara på IKSU
När [HHUS] marcherar in

En: När [HHUS]
Alla: När [HHUS]
En: Gör många mål
Alla: Gör många mål
När [HHUS] gör många mål
Då vill jag vara på IKSU
När [HHUS] gör många mål

En: När [HHUS]
Alla: När [HHUS]
En: Tar tre poäng
Alla: Tar tre poäng
När [HHUS] tar tre poäng
Då vill jag vara på IKSU
När [HHUS] tar tre poäng
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En: När [HHUS]
Alla: När [HHUS]
En: Tar VM-guld
Alla: Tar VM-guld
När [HHUS] Tar VM-guld
Då vill jag vara på IKSU
När [HHUS] tar Tar VM-guld
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Cheer for HHUS
HHUS we are here
to cheer for you and drink some beer.
HHUS pink white, black,
get ready for this cheer attack.

Rogers ramsa
Ekonom!
Fotbollslaget [HHUS]!
Vi är överallt,
men det är inte ni.
För ni är [läkar-jävlar]

Tja la la la wheeeeeeeey
Tja la la la
Tja la la la
Whee-eeee-eey
[HHUS] (x 36)
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SKÅLSEKTION
~

Lambo
Armen i vinkel

Ekonomskål
Tjuvskål

Bordsskål
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Lambo

Alla: Lambo på [faddrar], lambo på [faddrar].
För nu glaset till din mun,
tjo-faderittan lambo.
Och drick upp din fylle-fyllehund,
tjo-faderittan lambo.
Se hur dropparna i glaset,
rinna ner i fylle-aset.
Lambo hej! Lambo hej!
Tjo-faderittan lambo.

En: Jag nu glaset druckit har.
Alla: Tjo-faderittan lambo.
En: Ej en droppe finnes kvar.
Alla: Tjo-faderittan lambo.
En: Som bevis jag nu ska vända,
glaset på dess rätta ända.
Alla: Lambo hej! Lambo Hej!
Tjo-faderittan lambo.

Alla: Ja den kunde konsten,
att va en riktig fylle-fyllehund.
Lambo hej! Lambo hej!
Tjo-faderittan lambo.
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Armen i vinkel

Armen i vinkel,
blicken i skyn.
Så var det menat,
whisky och renat.
Vårt mål: alkohol,
skål för dem som tål.
SKÅL!
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Ekonomskål

1. Slå lugnt händerna mot bordskanten, en hand i taget
2. Öka hastigheten på slagen mot borden
3. Påbörja ett ”ååååååååååååååååååååh” i ökande volym
4. Ställ dig upp
5. Ropa ”EKONOMSKÅL!”
6. Ta en klunk ur glaset
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Tjuvskål

1. Slå lugnt händerna mot bordskanten, en hand i taget
2. Öka hastigheten på slagen mot borden
3. Påbörja ett ”ååååååååååååååååååååh” i ökande volym
4. Ställ dig upp
5. Ta glaset från din bakomvarande granne
6. Ropa ”TJUVSKÅL!”
7. Ta en klunk ur glaset
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Bordsskål

1. Slå lugnt händerna mot bordskanten, en hand i taget
2. Öka hastigheten på slagen mot borden
3. Påbörja ett ”ååååååååååååååååååååh” i ökande volym
4. Ställ dig upp
5. Ropa ”BORDSSKÅL!”
6. Ta en klunk ur glaset
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En dag 
på KPMG
Hos KPMG ligger möjligheterna öppna för dig som  
vill utvecklas och göra en karriär utöver den vanliga.  
Vi erbjuder ett utmanade arbetsklimat med högt  
tempo och stort eget ansvar för den som kan  
och vill. Det kommer att ge dig nya kunskaper,  
öppna oväntade dörrar och ge dig betydande  
möjligheter. Hos oss kan du räkna med att arbeta  
internationellt redan på hemmaplan och det  
finns goda möjligheter till att jobba utomlands. 

Vi satsar helhjärtat på din personliga  
utveckling och vårt mål är att vara en  
spännande arbetsplats där du mår bra  
och har roligt.

Läs mer på kpmg.se
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1. Äta med armarna korsade
2. Fråga bordsgrannen om maten “ska du ha det där?”
3. Dra en moonwalk varje gång du går fram till stolen
4. Skåla med alla i din närhet som dricker pripps
5. Korsa armarna i en skål med grannen
6. Prata inte ditt första språk
7. Förklara din kärlek för din katt
8. Varje gång du fyller på glaset ropa “törstig, törstig!”
9. Berätta om din tåsvamp
10. Utmana bordsgrannen i tumbrottning
11. Ät med besticken i fel hand
12. Använd båda händerna när du dricker
13. Dra ett spontant fun-fact från din hemort
14. Var ovetande om att dina händer lever ett eget liv
15. Kör ett litet trumsolo med besticken
16. Håll bordsskål till ära av din bordsgranne
17. Ge en kärleksförklaring till din bordsgranne
18. Gör en piruett varje gång du reser dig från bordet
19. Prata med en grov spansk accent
20. Imitera din bordsgranne

UPPDRAG
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21. Snacka danska i en timme och drick bara tuborg
22. Vid varje måltid säger du ”hungrig, hungrig!”
23. Ät med fel hand
24. Föreslå en tjuvskål
25. Var mammig
26. Sniffa din bordsgranne i örat
27. Starta vulkanen
28. Byt identitet under kvällen
29. Skryt om att det är du som har lagat maten
30. Koppla alla konversationer till din backpacker-resa
31. Håll minst fem tal vid bordet
32. Börja varje mening med “på min tid”
33. Prata om Gotland
34. Inled alla meningar med “Som en vis man en gång sa”
35. Prata med bred norrländska
36. Dra raggningsrepliker till bordsgrannen
37. Du får bara dricka rosa drycker ikväll
38. Visa dina tre bästa djurimitationer
39. Fråga om din bordsgranne kan massera dina fötter
40. Blinka VÄLDIGT mycket

UPPDRAG
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Mina bordsgrannar

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Ålder                                                                                            
Vår favoritsång under kvällen                                                   
Skostorlek                                                                                     

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Ålder                                                                                            
Hobby                                                                                             
Om du vore ett djur                                                                                             

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Ålder                                                                                            
Favoritlåt i sågboken                                                                                            
Film du såg senast                                                                                            
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Mina bordsgrannar

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Ålder                                                                                            
Bästa drink                                                                               
Dold talang                                                                                     

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Ålder                                                                                            
Högsta önskan                                                                                             
Favoritfärg                                                                                             

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                            
Ålder                                                                                            
Hände igår                                                                                            
Bästa film                                                                                            
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Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Om du vore en maträtt                                                                               
Bästa öl                                                                                     

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                                
Om du hade en miljon kronor                                                                                             
Favoritmat                                                                                               

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Bästa glassen                                                                                               
Händer ikväll                                                                                              

Mina bordsgrannar
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Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Husdjur                                                                                       
Bästa dancemove                                                                                      

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Favoritlåt                                                                                              
Ska vi gå hem till mig                                                                                             

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Schysst insparksminne                                                                                            
Färg på din cykel                                                                                               

Mina bordsgrannar
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Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Bästa serie                                                                                   
Kvällens bästa måltid                                                                                     
 

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Om du var en maträtt                                                                                             
Hemstad                                                                                                

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Förfest eller efterfest                                                                                            
Favoritfärg                                                                                            

Mina bordsgrannar
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Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Favoritlåt                                                                                    
Senast du var på E-puben                                                                                     

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Hände förra veckan                                                                                             
Bästa godis                                                                                             

Sittning                                                                                        
Datum                                                                                         
Namn                                                                                           
Program                                                                                            
Bästa ekonom-tips                                                                                            
Favoritdjur                                                                                            

Mina bordsgrannar
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Stad i ljus
Melodi: Stad i ljus - Tommy Körberg

Min resa var mot solen
Långt bortom alla slutna rum
Där allting är oändligt
Och alla gränser har för evigt 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

Ref.
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 resans slut det enda som vi minns

Ref.
Stad i ljus i ett land utan namn
Ge mig liv där allting föds på nytt (x 2)


