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Abstract 
Susanne Ohlsson: åååÅÅÅ TEMPO: a study of students and drinking-songs, Växjö, 

Musikvetenskap III, 15hp 2007. 

 

The aim with this essay has been to see how students use drinking-songs and what 

function they have. I have also wanted to see how the traditions are carried on between 

the students. In order to do this, I have been observing three parties with three different 

student associations at Växjö University: Västkustens nation, Föreningarnas Festeri and 

Isterbandet. I have interviewed five people that have been attended the dinners. I have 

used Alan Merriam’s theory of use/function and interpretations of his theory. Another 

theory that has been important to the essay is Even Ruud’s theories of identity. 

 

The drinking-songs have an important position among the students. They sing at almost 

every social gathering and they would not be the same without the songs. They are seen 

as entertainment and they help to elicit a party feeling. The main function of the songs is 

to bring out a feeling of fellowship among the students. By singing the songs, the 

students demonstrate to each other that they are proud to be students; that they belong to 

the same social group. They demonstrate it to people within the association, to other 

students at the school and to students at other universities.  

  

Key words: drinking-songs, students, party, use/function, identity, transmission.
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Inledning 
I september 2005 började jag i studentorkestern Isterbandet, närmare bestämt i orkesterns 

dansgrupp Fläskleggen. Innan dess hade jag inte varit i så stor kontakt med dryckesvisor. 

Det hade varit några enstaka gånger på födelsedagskalas och andra tillställningar då det 

hade sjungits olika sånger, de flesta med ganska välkända melodier. I Isterbandet däremot 

sjöngs dryckesvisor vid varje fest, och en helt ny värld öppnade sig. Det fanns fler 

dryckesvisor i orkesterns egen sångbok än vad jag någonsin hade sjungit tidigare. Till 

visorna fanns dessutom olika sorters sedvänjor och det tog ett tag innan jag kom in i 

rutinerna. Precis som de fester jag hade varit på innan där det hade sjungits snapsvisor 

använde sig Isterbandet av välkända melodier som de flesta kunde. 

 

Det var ganska fascinerande, att denna företeelse genom några enkla melodier och 

småroliga texter kunde få en grupp vuxna människor att sjunga och det handlade inte om 

att sjunga lite, utan de flesta tog i ordenligt. Vad var det som gjorde att dryckesvisor 

kunde få människor att sjunga frivilligt när de vid ett annat tillfälle inte alls ville ta ton? 

Var det bara alkoholen som spelade in eller fanns det andra saker bakom?  

 

Det var med den tanken allt började, när jag sen fortsatte att grunna på företeelsen och 

vad jag kunde undersöka för en C-uppsats så kom funderingar kring vilken funktion en 

dryckesvisa kan ha. Traditioner har inte blivit traditioner utan att har betytt något, det har 

varit något som gjort att dryckesvisorna har fått stanna kvar och att folk fortfarande 

använder sig av dem.   

 

Syfte och problemformulering  

Utifrån de funderingar som väcktes kring en C-uppsats om dryckesvisor så 

utkristalliseras snart ett syfte med uppsatsen. Syftet går ut på att undersöka hur studenter 

använder dryckesvisor när de har fester. En annan del av syftet är att se om 

dryckesvisorna har någon speciell funktion vid festerna. Något som jag också vill 

undersöka är om det finns några traditioner och hur de förs vidare mellan studenterna. 
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Mina problemformuleringar är: 

• Vilken användning/funktion har dryckesvisorna? 

• Hur förs de traditioner som finns vidare? 

 

I min problemformulering har jag använt mig av Alan Merriams begrepp ”use/funktion”. 

Han myntade begreppet 1971 och det är främst Alf Arvidssons tolkning av begreppet 

som jag har använt för att analysera materialet.1 För att få svar på mina 

problemformuleringar har jag även tagit hjälp av andra vetenskapliga teorier och det 

empiriska material jag samlat in.  

 

Begrepps- och teoridiskussion 

Vid arbetet med den här uppsatsen så har några begrepp och teorier varit relevanta. Dessa 

begrepp och teorier kommer nu att bli presenterade och förklarade.   

  

Två centrala begrepp i undersökningen är musiketnologen Alan Merriams diskussion om 

musikens användning/funktion (”use/function”). Dessa betyder att sång och musik har ett 

användningsområde och till det kan det finnas en eller flera funktioner. 

Användningsområdet är på det sätt som musiken används och funktionen är det syfte som 

musiken används för. Dessa två behöver inte vara samma sak.2 Ett exempel på det kan 

vara musik i en affär. Den framförda musiken används som bakgrundsmusik, och en 

funktion som den kan ha är att få besökaren att handla mer. Musik kan vara en sak i sig 

själv, men även vara en del i andra aktiviteter, t.ex. arbetssånger. Musiken används i 

olika situationer och blir en del av dem. I dessa finns det möjligheter för musiken att få 

en djupare funktion, men det behöver inte ha det, utan musiken kan vara bara musik. Med 

funktionen menar alltså Merriam de anledningarna till hur musiken används och då 

särskilt det bredare syftet som det tjänar.3 Musik kan bl.a. fungera som symbolisk 

                                                 
1 Merriam, Alan, 1971. The Anthropology of Music USA: Northwestern University Press s. 210, Arvidsson, 
Alf, 2007. Folklorens former Lund: Studentlitteratur s. 128. 
2 Merriam, 1971, s. 210. 
3 A.a. 
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representation i olika samhällen för t.ex. idéer och beteenden.4 Dessa tankar om 

användning/funktion är de grundtankar som uppsatsen bygger på. 

 

Ett exempel där Merriams idéer har anammats finns i boken Folklorens former. Där 

lägger etnologen Alf Arvidsson fram teorin att musik har fyra typer av 

användningsområden: att uppmärksamma en massa på något speciellt, stämningsskapare, 

uttrycksmöjligheter och kroppskoordination.5 Enligt honom används musik bl.a. för att 

uppmärksamma andra och sig själv att de är samlade till ett speciellt tillfälle, som t.ex. en 

sittning. Ett annat användningsområde är att musik kan vara ett sätt att ge vardagen lite 

extra krydda, att skapa stämningar och underhålla den som lyssnar genom att omge 

personen i, för honom, kända och okända ljudmönster. Detta kan även ske genom att 

personen själv är den som skapar musiken. Ett tredje användningsområde är ge orden i 

musiken särskilt värde. Genom sång kan en person få ett sätt att uttrycka sig och skapa 

speciella former för kommunikation. Ett exempel på detta kan vara sång i kyrkan, där 

psalmerna blir ett sätt att kommunicera med Gud. Det fjärde och sista 

användningsområdet är att genom musik kan vi människor få ett medel för att koordinera 

olika kroppsrörelser, både i dans och i arbete. Gemensamt för alla användningsområdena 

är att musik skapar en samhörighet mellan alla som medverkar i situationen. Den 

gemensamma ljudupplevelsen kan användas för att bygga och förstärka en mer varaktig 

gemenskap genom att den upplevs som symbol för en ömsesidig identitet.6 Skapandet av 

en gemensam identitet kan ses som en av flera olika funktioner som musiken kan ha i 

dessa sammanhang. 

 

I föregående stycke nämns identitetsskapande som en viktig funktion för musiken. Enligt 

den norske forskaren Even Ruud är vår identitet något vi själva konstruerar. Vi utformar 

på samma gång även en plattform för vilken person vi vill vara, vilken ”grupp” vi vill 

tillhöra.7 Sökandet efter en identitet handlar lika mycket om vem vi vill vara som vem vi 

inte vill vara. En av musikens funktioner kan vara att signalera att vi människor tillhör en 
                                                 
4 A.a., s. 223. 
5 Arvidsson, 2007. s. 128. 
6 A.a. 
7 Ruud, Even, 2003. Musikk og identitet. Oslo:Universitetsforlaget. s. 53. 
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speciell social grupp, som t.ex. studenter, pensionärer och tonåringar. Men den kan även 

signalera vem vi är i ett mindre sammanhang, t.ex. inom gruppen.8   

 

Många av musikens användningsområden och funktioner har överlevt genom 

generationer som olika former av traditioner. Dessa förs vidare från en person till en 

annan och inom musiketnologin så talar forskare om detta som tradering. Det finns 

vertikal tradering, där kunskapen överförs från en äldre person till en yngre. När 

kunskapen överförs mellan två jämnåriga personer kallas det för horisontell tradering.9  

 

Tidigare forskning 

Det finns inte mycket tidigare forskning på området studentikosa dryckesvisor10. Det 

finns däremot forskning på närliggande områden. Bl.a. har Christina Mattson skrivit om 

snapsvisans historia i sin bok Från Helan till lilla Manasse.11 I boken tar hon bl.a. upp 

några av anledningarna till att vi sjunger snapsvisor och varför hon tror att det har levt 

kvar och kommer att leva kvar. I boken finns ett kapitel om studenter och deras 

dryckesvisor, men det kapitlet slutar under första hälften av 1900-talet. Denna bok är 

dock ändå relevant då den tar upp dryckesvisans historik och några idéer kring varför 

dryckesvisor, speciellt snapsvisan, allmänt sett har hängt kvar som en svensk tradition. 

Det finns mycket forskning på studenter och deras sångtradition i allmänhet, och då 

främst i studentkörerna. Ett exempel på det är Leif Jonssons avhandling Ljuset riddarvakt 

som går igenom hur studentsången har växt fram vid Uppsalas och Lunds universitet 

under 1800-talet.12 Boken tar mest upp vilken repertoar de olika köerna har. Det finns 

dock avsnitt där författaren tar upp dryckesvisor, men mycket av det som står där står 

även i Mattssons bok, därför väljer jag att inte använda boken i den här uppsatsen. En 

annan avhandling som kan ha relevans till uppsatsen men som jag väljer att inte använda 

                                                 
8 A.a., s. 124 ff. 
9 Lundberg, Dan & Ternhag, Dan, 2002. Musiketnologi─ en introduktion. Hedemora: Gidlunds förlag. s. 
157. 
10 En studentikos dryckesvisa är en visa som sjungs av studenter vid deras fester och som gärna få handla 
om studentens olika våndor. De får gärna vara lättsamma och sjungas med inte alltför stort allvar.  
11 Mattsson, Christina, 2002. Från Helan till lilla Manasse– den svenska snapsvisans historia Malmö: 
Atlantis. 
12 Jonsson, Leif, 1990. Ljusets riddarvakt: 1800- talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst. 
Uppsala: Uppsala universitet.  
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är Ulrika Widdings Identitetsskapande i studentförening: köns- och klasskonstruktioner i 

massuniversitetet.13 Den handlar om skapande av en gemensam identitet i olika 

studentföreningar i Umeå. Hon tar upp hur kön och klass har påverkat studenternas 

identitet i sina föreningar, något som inte har varit relevant i denna uppsats, eftersom jag 

inte har varit intresserad av hur studenternas bakgrund påverkar dryckesvisorna, utan 

vilken position och funktion dryckesvisorna har i föreningen. 

 

Metod och material 
Utöver de teorier som jag nämnde tidigare var jag tvungen att ha ett mer konkret material 

att jobba med och för att få fram det valde jag att jobba med observationer och intervjuer. 

Jag gjorde tre observationer på olika sittningar på Växjö universitet. Dessa var: en 

sittning med studentorkestern Isterbandet, en s.k. kravallsittning14 med personer från 

olika utbildningsföreningar och en baklängesmiddag15 med Västkustens nation. 

Dessutom gjorde jag fem intervjuer för att komplettera det som kom fram vid analyserna 

av sittningarna. 

 

Sittningarna valdes ut efter två kriterier. Dels passade de in i det snäva tidsschema som 

fanns till den här uppsatsen och dels ville jag ha tre sittningar som i alla fall utåt sett 

verkade skilja sig åt. Jag förde anteckningar på vad som hände under sittningen och hade 

med en videokamera som filmade under hela observationen. Den var till hjälp då jag i 

efterhand kunde fylla ut mina anteckningar och se om jag missat något. Under 

sittningarna hade jag ett observationsschema som markerade vad jag letade efter. Jag 

ville se vilka dryckesvisor som användes och i vilket sammanhang de användes. Jag ville 

också se om de fanns det några speciella rutiner innan, under och efter dryckesvisan och 

om dryckesvisan fick någon speciell funktion på festen.  

 

                                                 
13 Widding, Ulrika, 2006. Identitetsskapande i studentförening: köns- och klasskonstruktioner i 
massuniversitetet. Umeå: Umeå universitet. 
14 En overallsittning där det är krav på att alla som är på festen har en studentoverall på sig.  
15 En sittning där allt sker baklänges d.v.s. deltagarna börjar med att äta efterrätt och avslutar med förrätten.   
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Innan den första observationen gjordes en provobservation på Café Astrakan på Växjö 

universitetsbibliotek. Observationen gick ut på att jag under en timme satt och tittade 

efter vilka som kom och fikade, vad de köpte, om de tog med sig sin fika eller om de 

stannade kvar. Jag försökte också se om de kom tillsammans eller om de kom själv och 

vad de gjorde när de stannade kvar, om de pluggade eller om de bara var där för att prata. 

Jag genomförde observationen för att kunna se hur det går till när man observerar, vilken 

teknik som skulle användas när det var dags för den första riktiga observationen. Den 

tekniken jag använde på provobservation var också den jag använde på de riktiga 

observationerna, där jag skrev ner vad som hände och när det hände, på det exakta 

klockslaget.  

 

Intervjuerna gick till på så sätt att personer som var med på den aktuella sittningen 

tillfrågades om de kunde ställa upp på intervjuer. Det fanns en intervjuguide för varje 

sittning, där vissa frågor fanns med på alla tre intervjuguiderna men där det också fanns 

individuella frågor. Alla frågor låg under fyra olika grupper i intervjuguiden. Dessa var: 

Dryckesvisor i allmänhet, Ny i föreningen, Identitet och Användning/funktion.16 Jag 

valde att ha den här indelningen för att i efterhand lättare kunna analysera materialet. 

Alla intervjuerna spelades in på en Mp3-spelare för att exakt få med vad 

intervjupersonerna hade sagt. Intervjupersonerna blev också lovade anonymitet, med 

fingerade namn i uppsatsen. Varje intervju pågick mellan 10–20 minuter. Det var från 

början tänkt att jag skulle intervjua två personer från varje sittning, och då med en relativ 

jämn könsfördelning, men eftersom inte alla svarade på de mejl som skickades ut, var jag 

tvungen att dra ner på intervjuer från sex till fem. Detta gjorde också att det blev en 

ojämn könsfördelning med fyra män och en kvinna. Jag tror dock inte att det har påverkat 

uppsatsen eftersom i det här fallet har, enligt min åsikt, kunskaper om studentikosa 

dryckesvisor inte varit beroende av vilket kön en person tillhört utan istället hur 

engagerad hon eller han har varit i sjungandet av dem.  

 

                                                 
16 Se bilaga 1-3. 
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De första två intervjuerna gjordes med personer från Isterbandet. Jag märkte under 

intervjuerna att de frågor som fanns i intervjuguiden var en aning ledande. Därför 

beslutade jag mig för att formulera om frågorna inför de andra intervjuerna. De andra 

intervjuerna kändes sedan mer avslappnade och svaren blev mer utförliga. De två första 

intervjupersonerna svarade på frågorna men det blev inte det avslappnade samtal som jag 

var ute efter, något som blev bättre efter att jag hade formulerat om frågorna.  

Intervjuerna ägde rum på olika ställen. De första två intervjuerna genomfördes i ett rum i 

Isterbandets träningslokal i samband med en repetition. Detta kan ha gjort att 

intervjupersonerna kände sig lite stressade, men det var smidigt för både dem och mig, 

eftersom vi alla var på plats och det var en miljö de kände sig hemma i. Två intervjuer 

ägde rum på universitetet eftersom det var studenter jag intervjuade och det var en bra 

mötesplats. Den sista intervjun gjordes på Café Tufvan på universitetets campus. Denna 

plats valdes på grund av att intervjun ägde rum på kvällen och både jag och 

intervjupersonen bodde i närheten av caféet. Det var dessutom lugnt på kvällen så att vi 

kunde prata ostört.  

 

Under empiriarbetet hade jag boken Uppsatsens mystik: om konsten att skriva uppsats 

och examensarbete som stöd när observationsteknik och intervjumetod skulle väljas. 

Boken hjälpte också till att formulera det observationsschema som jag använde under 

mina observationer.17 

 

I arbetet med uppsatsen var det viktigt att både ta in det som hände på de sittningar som 

blev observerade och det som pågick inne i mig som observatör. Detta brukar bland 

musiketnologer kallas för reflexivt fältarbete.18 Ens egna tankar och funderingar är lika 

viktiga som det som faktiskt har hänt. Det är också viktigt att veta hur fältet ser ut som 

studeras. Enligt Lundberg & Ternhag anser många av dagens musiketnologer att vi som 

forskare skapar vårt egna fält, det är inget som är förutbestämt. Det handlar istället om de 

                                                 
17 Rosenqvist, Mia Maria (red) & Andrén, Maria (red), 2006. Uppsatsens mystik: konsten att skriva uppsats 
och examensarbete. Uppsala: Hallgren & Fallgren.  
18 Lundberg & Ternhag, 2002, s. 39. 
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gränser som vi själva sätter, både tidsmässigt och rumsmässigt.19 I den här studien har 

rummet varit begränsat till Växjö universitet och tiden till hösten 2007, främst till oktober 

månad eftersom intervjuerna och observationerna ägde rum då. 

 

Utöver observationerna och intervjuerna har jag använt mig av olika sorters litteratur, 

olika föreningars sångböcker och hemsidor. I bakgrunden används dessutom det 

Internetbundna uppslagsverket Wikipedia som källa. Hemsidan bygger på att vem som 

helst kan lägga in en text om ett ämne och någon annan kan sen fylla ut eller ändra 

texten. Detta skapar eventuellt ett problem då vi aldrig kan vara riktigt säkra på att det 

som står där stämmer till 100 procent. Jag använder sidan p.g.a. att det inte finns så 

mycket skrivet på andra ställen om studenternas kultur. Det som finns avhandlar 

studentkörerna och hur de växer fram under 1800-talet, men inte hur studentkulturen 

allmänt har vuxit fram och hur den ser ut i dag.  

 

Insider/outsider 

En av de stora diskussionerna som funnits under arbetet med uppsatsen är problemet eller 

fördelen med att vara insider respektive outsider. Enligt Lundberg & Ternhag är en 

insider någon som har insyn i det som studeras och i vad som händer och varför. En 

outsider däremot börjar som ett blankt papper och måste själv lära sig om de traditioner 

som finns inom det studerade området.20 Jag har uppfattat min roll som observatör på 

flera sätt. När jag gjorde observationen med Isterbandet var jag en tydlig insider. Jag 

visste vad som hände och varför, vilket till stor del underlättade arbetet då fokuseringen 

kunde ligga på andra saker än att försöka förstå det grundläggande. I och med att jag var 

en insider kunde jag ha missat att uppmärksamma saker, både vid intervjuerna och vid 

observationerna. Saker kunde ha tagits för självklara och därför inte kommit med i 

analyserna. Men tack vare att medvetenheten om det fanns, blev risken förhoppningsvis 

mindre. 

 

                                                 
19 A.a. 
20 A.a., s. 48. 
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Vid observationen vid kravallsittningen och baklängesmiddagen satt jag mest med som 

outsider men på ett sätt även som insider. Jag hade inte någon kunskap hur de två andra 

föreningarna brukade göra på sina sittningar, men eftersom jag tidigare hade gått på flera 

olika sittningar, inte bara med Isterbandet, utan även med mitt programs 

utbildningsförbund så hade jag viss inblick i hur det brukade gå till på liknande 

tillställningar.  

 

Den problematik som finns kring att vara insider respektive outsider vid en observation 

har även påverkat var jag har suttit under observationerna. Vid Isterbandet satt jag med 

vid bordet, medan vid de två andra satt jag en bit utanför. Positionen utanför gav en bättre 

överblick över det hela, något som tappades vid Isterbandets sittning. Däremot tror jag att 

de som var med på Isterbandets sittning hade blivit mer medvetna om att observationen 

ägde rum om jag hade suttit utanför. Det faktum att jag hade varit med på sittningen även 

om observationen inte hade ägt rum spelade också in när jag valde sittplats. Jag valde 

dock att sitta på ett bordshörn istället för en plats mer i mitten. Det som kom fram under 

Isterbandets observation hade inte skilt sig särskilt mycket om jag hade suttit en bit från 

bordet.  

 

Engagemanget i Isterbandet medförde att viss bakgrundkunskap fanns från början. Jag 

behövde inte använda några andra källor för att hitta information om själva föreningen, 

utan den hade jag sedan tidigare.  

 

Avgränsningar 

Precis som vilket annat arbete har det även för den här undersökningen varit nödvändigt 

med avgränsningar. Hur studentkulturen ser ut i största allmänhet är inget som kommer 

tas upp i uppsatsen, förutom i den historiska översikten för att ge läsaren en historisk 

bakgrund. Det fält som arbetet rör sig inom är också begränsat till Växjö universitet, jag 

kunde ha tagit med fler universitet och föreningar, men det hade gjort arbetet alldeles för 

stort. Det har också bara varit en sittning per förening, jag hade kunnat följa dem en 

längre tid och djupare, men den tiden har jag inte haft möjlighet till. 
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Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition ser ut enligt följande: I den historiska översikten ges en kort 

historik kring dryckesvisans historia och hur vi använder den. I översikten berättar jag 

även kring hur studentkulturen har växt fram vid de svenska universiteten och hur den ser 

ut i dag. Efter översikten kommer en sammanfattning av observationerna och 

intervjuerna, vad jag har uppfattat och vad som kom fram i intervjuerna. I analysen som 

sen följer, för jag samman det som kom fram i observationerna och intervjuerna med de 

teoretiska begrepp som uppsatsen bygger på: Merriams ”användning/funktion”, 

Arvidssons fyra användningsområden och till sist Even Ruuds tankar om 

identitetsskapande. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och slutord. 

 

Historisk översikt 
I följande stycken kommer först en kort historik om dryckesvisan, och hur den har växt 

fram och vad som har påverkat den. Efter det följer en kort sammanfattning om 

studentkulturen, dess historia och hur den ser ut i dag.   

 

Dryckesvisor 

Dryckesvisor är visor som vi sjunger vid vissa speciella tillfällen, de vanligaste är vid 

kräftskivan och vid helgdagar så som midsommar och jul. De är också vanliga i 

studentikosa sammanhang. Vanligt vid dryckesvisor (precis som namnet antyder) är att 

de närvarande tar sig en snaps eller någon annan form av alkohol i anslutning till att visan 

sjungs.21 Detta är en mycket gammal tradition, ända sen medeltiden har vi sjungit till 

maten. Redan då fanns det sedvänjor som de som medverkade var tvungna att följa när de 

skulle utbringa en skål eller sjunga. De allra äldsta dryckesvisorna som finns bevarade 

hör samman med olika ritualer, t.ex. en där de låter kärlet med drycken går runt bordet 

och där alla tar varsin klunk från det.22  

 

Under 1800-talet kom det fram en rad olika ”smeknamn” för brännvinet som var den 

dryck som oftast användes för att skåla med, bland dessa namn fanns snaps, sup och 
                                                 
21 Nationalencyklopedin www.ne.se hämtad 071005. 
22 Mattsson, 2002, s .62. 
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nubbe. Dryckesvisorna var något som framförallt fanns i de borgliga hemmen, där det 

under 1800-talet och framåt sjöngs visor till brännvinet på festliga sammankomster.23 Det 

var främst i en mansdominerad värld som dryckesvisorna uppstod, men även kvinnor 

började senare sjunga dem.24  I allmogehemmen var det inte vanligt med sådana här 

visor, sjöngs det så sjöng de till den traditionella skåldrickningen, och då ersattes ofta 

brännvinet med öl. De dryckesvisor vi använder i dag har sitt ursprung i de fester som de 

borgliga hemmen hade. Då, precis om i dag, använde festdeltagarna välkända melodier 

med nyskrivna texter till. En skillnad från i dag är att de då sjöng till många andra 

drycker än bara brännvin, i dag sjunger folk utanför studentvärlden nästan enbart till 

brännvin.25  

 

En snapsvisa görs alltså ofta på en välkänd melodi och texten ska helst vara rolig, och 

gärna med en knorr på slutet. Det får gärna vara texter som tungan vrickar sig på. 

Snapsens färd mot magen är ett populärt ämne och det är också vanligt att djur får spela 

huvudrollen i texterna.26  

 

Det är väldigt svårt att veta vem som har skrivit vilken snapsvisa. Så fort en snapsvisa har 

blivit populär kommer det nya varianter på den. Det finns dock några undantag. Ett 

exempel är en punschvisa som bygger på en vals ur operetten ”Glada Änkan” och visan 

skrevs av Bertil Lyedner till en studentikos sångtävling 1924 i vilken den kom tvåa.27 

Många av de snapsvisor som sjungs i dag av allmänheten har sin bakgrund i den 

studentikosa miljön.28  

 

Studenttraditionen att sjunga dryckesvisor på fester är ungefär lika gammal som den som 

fanns i de borgliga hemmen och som började dyka upp under 1700-talet. I början sjöng 

studenterna på latin, och på ett mer traditionellt sätt med försångare i dialog med de andra 

som var med på festen. Några av de populära studentvisorna var ”Det var i vår ungdoms 
                                                 
23 A.a., s. 102. 
24 A.a., s. 203. 
25 A.a., s. 102. 
26 A.a., s. 194 ff. 
27 A.a., s. 207, “Punschen, kommer, punschen kommer, sval och ljuv”. 
28 A.a., s. 209. 
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fagraste vår”, ”Lambo” och ”Garudeamus”. Även den i dag mest kända dryckesvisan 

”Helan går” sjöngs vid de studentikosa festerna. Att studenterna höll traditionen att 

sjunga till skålen vid liv berodde på den sångtradition som präglade det officiella 

studentlivet, bl.a. genom studentkörerna.29 Under 1800-talet var det vanligt med att en 

punschskål stod på ett bord mitt i salen och studenterna gick runt och pratade med 

varandra, men denna typ av fester började försvinna vid sekelskiftet 1900. Istället blev 

det vanligare att studenterna satt stilla vid ett bord. På 1940-talet kom restriktioner att det 

skulle finnas mat för att få servera alkohol, vilket gjorde att studentföreningarna var 

tvungna att börja servera mat vid sina fester. Den unisona sången bland studenterna slog 

inte igenom förrän några år in på 1900-talet. Vid den här tiden börjar också festerna att 

nyktra till, de var inte så vilda som tidigare.30 F.d. studenter höll traditionen vid liv 

utanför universitetsvärlden genom att sjunga sina gamla visor när de träffade sina gamla 

studiekamrater på olika fester.31  

 

Studentkultur 

Det finns väldigt lite skrivet om den studentkultur som växt fram vid de svenska 

universiteten. Redan under medeltiden organiserade sig studenterna vid universiteten i 

olika nationsföreningar. Dessa fick bl.a. namn efter de svenska landskapen och även 

ibland städer.32 Längre fram växte det fram en studentikos kultur som byggde på 

lättsamhet och att studenter inte skulle ta sig själva på för stort allvar.  

 

En viktig del i det studentikosa livet i dag är festerna, sittningarna. Dessa kan se väldigt 

olika ut. Klädsel kan variera från finkläder till valfri klädsel. Ett vanligt inslag är 

studentoverallen, som bärs med inte allt för stort allvar. Ett viktigt inslag på sittningarna 

är musiken, studenter sjunger ofta vid middagarna. Många studentföreningar har egna 

sångböcker med de dryckesvisor som sjungs mest.33  

 

                                                 
29 A.a., s. 103 ff. 
30 A.a., s. 116 ff. 
31 A.a., s. 218 ff. 
32 Nationalencyklopedin hämtad 071010. 
33 Wikipedia hämtad 071010. 
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Studenter kan engagera sig i en rad olika nationer, studentföreningar och egna 

utbildningsförbund. Studentföreningarna är ideella föreningar som drivs av studenter för 

studenter och på många av deras agendor ligger att hitta på aktiviteter för studenterna vid 

sidan av studerandet, som t.ex. sittningar. Många studentföreningar bygger på ett 

gemensamt intresse, så som musik, idrott, politiska och ideologiska övertygelser. På 

Växjö universitet finns det närmare 40 olika studentföreningar och 6 nationer som 

skolans elever kan engagera sig i.34 I den här uppsatsen blir det en inblick i tre av 

universitetets studentföreningar. 

 

Redovisning av observationerna och intervjuerna 
I detta kapitel redovisas vad som hände på observationerna och under intervjuerna. Innan 

varje presentation av de olika sittningarna kommer det en kort introduktion till de olika 

föreningarna.  

 

Observationerna 

Den första observationen jag gjorde var på en sittning med Isterbandet den 6 oktober 

2007. Studentorkestern Isterbandet finns vid Växjö universitet och bildades 1988. 

Orkestern är en blåsorkester och är en av Sveriges större studentorkestrar. Bland 

studentorkestrar är det vanligt att ha en s.k. balett; en dansgrupp som dansar till det som 

orkestern spelar och i Isterbandet heter dansgruppen Fläskleggen. Det finns även en 

manlig balett, Fläskläppen. Isterbandet har sin egen sångbok med olika dryckesvisor. I 

den finns olika kapitel för de olika dryckesvisorna. Bland dessa finns vin, snaps och 

punsch, men det finns även kapitel med visor om Isterbandet och visor som handlar om 

hur en person kan må dagen efter en fest.35  

 

Den sittning som observerades var en kick-offsittning; d.v.s. den första festen som de nya 

i föreningen var med på. Sittningen var en del av en träningshelg som kallas 

Korvstoppning. Hela föreningen åkte i väg från Växjö och repeterade, lekte och lärde 

känna varandra under två dagar. De hade tidigare under dagen blivit indelade i olika lag 
                                                 
34 Studentportalen vid Växjö universitet hämtad 071207. 
35 Rikard ”B1” Kristoffersson (red), 2002. Isterbandets sångbok. 1 uppl., Växjö.  
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och haft olika tävlingar. Dessa lag låg även till grund för bordsplaceringen då 

medlemmarna skulle välja en bordskamrat ur ett motståndarlag. Sittningen inleddes med 

att de tog mat och dricka. När alla hade satt sig satte en person igång sjungandet genom 

att be alla sjunga visan ”Måsen”36. Alla hängde på och så hade festen börjat. De 

dryckesvisor som sjöngs under kvällen kom från föreningens tryckta sångbok, men det 

förekom även några visor som inte fanns med i den. När någon ville att församlingen 

skulle sjunga skrek personen ut vilket sida i boken som låten var på, och så började de 

sjunga. Det förekom också att några började sjunga på en låt utan att säga vilken låt det 

var, och då fick de andra haka på så fort de förstod vilken dryckesvisa det handlade om. 

Det fanns ingen som ledde sången, utan alla hade samma ansvar för det. 

 

Det blev många sånger under kvällen. Detta kan ha berott på att det var många nya, att 

jag gjorde en observation eller att de som var med på sittningen var ovanligt sångglada 

just den här kvällen. Alla sjöng med i mer eller mindre alla sånger. Till en del av de olika 

sångerna fanns det olika detaljer som skulle utföras, t.ex. slog de i borden och de 

sjöng/skrek ord som inte stod i sångboken. Under själva sittningen var det avslutning på 

den tävling som pågått under eftermiddagen. De olika lagen fick gå upp och sjunga den 

hyllningssång som de skrivit till orkesterns minibuss Korvetten. När alla lag hade sjungit 

sin sång och tävlingsledningen hade sammanställt resultaten, redovisades detta och en 

vinnare utsågs.  

 

Det kunde för de som nya på sittningen verka ganska svårt att hänga med på allt som 

hände. Vissa saker fick de förklarat för sig, t.ex. varför alla höll sina flaskor på huvudet 

under ”Isterbandets skål”37, men det vanligaste var att de fick hänga på så gott som det 

gick. Det fanns sånger under sittningen som handlade om föreningen, ett exempel där var 

”Jontes travlling bop38”. 

 

                                                 
36 Melodin bygger på ”När månen vandrar…”. 
37 En visa specialskriven för Isterbandet av Anders ”Duracell” Jonasson (en f.d. isterbandare). Kristofferson 
(red), 2002.  
38 En visa speciellt skriven till Isterbandet av Jonte Jonasson. Kristofferson (red), 2002.  
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Den andra sittningen som observerades var Kravallsittningen på studentpuben Pudas med 

Föreningarnas festeri den 18 oktober 2007. Föreningarnas festeri är ett nytt samarbete 

mellan olika utbildningsföreningar på Växjö universitetet. De inblandade föreningarna är 

Wädur (data- och matematikutbildningar), Växt (ingenjörutbildningar), Pedal 

(pedagogiska utbildningar) och Svamp (systemvetarutbildningar). Deras mål är att ordna 

olika evenemang med overaller.39 Deras kick-off ägde rum på Pudas och det var den 

sittningen som jag var och observerade. Alla som var med på sittningen var tvungna att 

ha en overall på sig för att få vara med. 

 

Innan sittningen började hade det varit förfest på en annan plats och när folk kom dit var 

det redan ganska bra stämning. Var folk skulle sitta var redan förutbestämt och de fick 

leta upp sitt namn på en lista. De ställde sig vid sin plats och de två personer som var 

toastmasters, och ledde vad som hände under kvällen, presenterade sig. De började med 

att sjunga den svenska nationalsången. När det var gjort så satte de sig ner och 

toastmastern gick igenom kvällens regler som stod i det sittningshäfte som låg vid varje 

stol. Enligt dessa fick församlingen t.ex. inte prata när toastmastern pratade. Det fanns 

även regler kring sjungandet av dryckesvisor. Ville någon att toastmasterna skulle ta upp 

en sång så skulle denna person skrika ”ååååÅÅÅÅ TEMPO!!”.40 Tyckte gästerna att en 

låt inte lät så bra som den borde göra skulle de skrika ”Omstart!”.41 Regel nr 12 var att 

även om någon inte hade någon sångröst, fick denna person efter bästa förmåga sjunga 

med i sångerna.42 Vissa av dessa regler följdes, medan andra inte följdes.  

 

Sittningsdeltagarna sjöng inte så många sånger. Toastmasterna hade perioder då de ville 

att det skulle sjungas mer och perioder då det sjöngs lite mindre. Dessa hängde till stor 

del ihop med maten, när maten kom in sjöngs det mindre så att folk hann äta. De flesta 

sånger som sjöngs fanns i häftet, men det sjöngs även sånger utanför det. Detta hände 

främst under senare delen av sittningen. Då hände det också att personer fick sjunga en 

sång själva. Under tiden de sjöng vissa visor genomfördes olika moment, de slog t.ex. i 
                                                 
39 Utbildningsförbundet Wädur hämtad 071105. 
40 Sånghäfte för Kravallsitting den 18 oktober 2007 på Pudas i Växjö, regel nr. 2.  
41 A.a, regel nr. 3. 
42 A.a. 
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bordet vid olika tillfällen och de sjöng ord/hela versrader som inte stod med i sånghäftet. 

Något som var vanligt under sittningen var mellanskålar. Mitt i en sång kunde någon 

skrika mellanskål (något som de även kunde bestämma innan de började sjunga) och då 

tog alla en klunk av sin dricka, sen fortsatte de där de slutat. Ordet mellanskål sjöngs vid 

dessa tillfällen alltid ett antal gånger innan de tog skålen. De använde sig också av 

förskålar och efterskålar, och precis som de låter på namnet så skålade de före och efter 

det att festdeltagarna hade sjungit en låt. Efterskålen kom efter den vanliga skålen.  

 

Den tredje och sista observationen var med Västkustens nation och på deras 

Baklängesmiddag. Föreningen bildades 1985 och är en av Växjö universitetets sex 

nationer.43 Tillsammans driver nationerna studentpuben Sivans. Föreningen ordnar också 

fester och andra aktiviteter för studenterna, bland annat olika resor och festligheter. 

Västkustens nation har tre stora fester: Baccanahlen, Julsång på Sivans och 

Baklängesmiddagen.44  

 

Sittningen ägde rum på Slottstallarna den 19 oktober 2007. Hela sittningen var vänd bak 

och fram. De hade tidigare haft efterfest och hela sittningen började med efterrätt. 

Huvudrätten kom där den skulle, och sen avslutades sittningen med förrätt och fördrink. 

Detta var en finsittning vilket innebar att alla var mycket uppklädda. Bordsplaceringen 

var förutbestämd med namnbrickor vid stolarna. Sittningen leddes av två toastmasters 

och dessa bestämde när en sång skulle sjungas och vem som skulle ta ton. Den som fick 

uppdraget att ta ton fick en mikrofon och sen fick personen leda församlingen i sången. 

Toastmasterna ledde också den övriga underhållningen, som för kvällen hade temat 

Bingolotto. Förutom några undantag så sjöngs sånger som fanns i sittningens sånghäfte. 

Även detta var bak och fram, vilket innebar att gästerna fick läsa texterna nerifrån och 

upp, vilket ibland medförde vissa problem. I sånghäftet fanns även de regler som gällde 

för kvällen. Dessa liknade de regler som Föreningarnas festeri hade på sin sittning. Även 

här använde församlingen sig av ”åååÅÅÅ TEMPO!” om de ville att toastmasterna 

skulle dra igång en sång. Omstart utnyttjades också när församlingen inte tyckte att det 
                                                 
43 Västkustens nation hämtad 071105. 
44 A.a. 
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gick så bra som de ville. Mellanskål användes också. Precis som på de andra sittningarna 

fanns det sedvänjor i samband med olika dryckesvisor, t.ex. slog de i bordet.  

 

Gemensamt för alla tre observationerna var att de som hördes mest på sittningarna var de 

som till stor del verkade mest erfarna. De visste vad som skulle hända, när och varför det 

hände. De visste vilka moment som var ”accepterade” att göra. De fick också en stor roll 

när det handlade om att visa de nya på sittningen vilka rutiner som gällde. De fick visa 

rörelserna och ibland även förklara varför en viss sak skulle hända. Det fanns även vissa 

dryckesvisor som sjöngs på alla tre sittningarna, t.ex. ”Feta Fransyskor”45 och ”Jag har 

aldrig varit på snusen”46. Den senare hade dessutom en textrad som Växjösjön, vilket 

eventuellt kunde tyda på att texten ändrats beroende på vilken stad festen var i. De sånger 

som sjöngs på alla sittningarna hade likadana rörelser till de olika sångerna. De slog bl.a. 

i bordet på ett ställe i andra versen i ”Jag har aldrig varit på snusen”.  

 

Intervjuerna 

De intervjuer som gjordes efter observationerna hade intervjuguider som liknade 

varandra, de hade liknande gruppindelningar, men frågorna skiljde sig åt, beroende på 

vad som hade hänt på de olika sittningarna. De som intervjuades var Jenny och David 

från Isterbandet, Emil och Stefan från Kravallsittningen på Pudas och Kristian från 

Västkusten. Första gruppen av frågor innebar att intervjupersonerna fick berätta om sig 

själva och kring de fester som jag hade observerat och hur en typisk sittning hos deras 

förening såg ut. Alla tyckte att den sittning som hade observerats hade varit 

förhållandevis typisk. Stefan och Emil sa att Kravallsittningen hade varit lite mer städad 

än vanligt. Kristian tyckte att Baklängesmiddagen var typisk på så sätt att de hade fått 

med sig alla på det som toastmasterna ville, men att det annars inte fanns något som var 

en typisk Västkustensittning. När informanterna fick berätta om en typisk sittning kom 

sjungandet långt fram som en väsentlig del av sittningen.  

 

                                                 
45 Melodin bygger på ”Marche militaire”. Se bilaga 4. 
46 Melodin bygger på ” O hur saligt att få vandra”. Se bilaga 5. 
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Emil: Alla glada, alla sjunger, alla, ja lagom fyllenivå, är de fulla 

blir det bara jobbigt, för då blir de inte tysta när man ska prata 

med dom.  

 

Andra gruppen av frågor handlade om dryckesvisor i allmänhet, vilka som sjöngs på 

deras respektive sittningar. Både Isterbandet och sittningen som hade varit på Pudas hade 

sånger som intervjupersonerna menade för det mesta alltid inleder en sittning. För 

Isterbandet är det ”Måsen”, medan det är den svenska nationalsången på Pudas. David i 

Isterbandet betonade dock att om det är en organiserad sittning med toastmaster är det 

inte säkert att de börjar med Måsen, det beror på vad toastmastern vill. Enligt 

informanterna var de dryckesvisor som sjöngs på de olika föreningarnas sittningar för det 

mesta typiska studentikosa snapsvisor:  

 

David: Studentikosa plus en del egen-, inte komponerade, men 

egenskrivna texter.  

 

Tredje gruppen av frågor handlade om hur det var att vara ny i en förening. Vid 

observationerna framgick det att alla föreningarna hade sedvänjor till sina dryckesvisor 

som de gjorde. Samtliga intervjupersoner tyckte att dessa var lätta att lära sig. Det 

handlar om hur engagerad den nya medlemmen är. Alla menade också att för att lära sig 

dessa sedvänjor skulle de nya sitta med på sittningarna. Både Kristian och Stefan sa att de 

inte har hört talas om någon som har lärt sig traditioner genom att sitta hemma och 

plugga.  

 

Kristian: Jag tror det blir genom att man går på sittningar, det 

finns ju ingen, vad jag vet så finns det ingen sittningsskola 

(skratt) i alla fall, jag har inte hört talas om det i alla fall.  

 

Nästa grupp av frågor handlade om identitet. Alla intervjupersonerna hade svårt att svara 

på frågan om det fanns någon sång som var typisk för just deras förening/sittning, men 

efter en stunds fundering kunde de flesta komma på någon. David och Jenny pratade om 
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Isterbandets egna skål och Kristian menade att i Västkusten var ”Torskvisan”47 en 

någorlunda typisk visa i föreningen. Stefan pratade om ”Barnasinnet”48, medan Emil 

tyckte att ”Lambo”49 var typisk för overallsittningar:  

 

Emil: Jag har inte varit på så många andra, men Lambo är 

definitivt en.  

 

Sista gruppen av frågor handlade om användning/funktion. Intervjupersonerna fick frågor 

om vilka rutiner som fanns när de skulle börja sjunga, vem som fick ta ton o.s.v. Emil, 

Kristian och Stefan sa att det var toastmastern som bestämde allt, men att de som var med 

på sittningarna fick komma med förslag, även om toastmastern alltid hade sista ordet. 

David höll med om detta till viss del, men att det bara var så när Isterbandet hade större 

sittningar. Annars fick vem som helst bestämma låt och denna skulle helst också ta ton, 

vilket Jenny höll med om.  

 

Stefan: Annars är det toastmasterna och vanligtvis eller 99 % av 

fallen toastmastern som bestämmer, annars skriker folk vilken låt 

det är och då bestämmer toastmastern om de har rätt eller inte.  

 

På Kravallsittingen och på Baklängesmiddagen hände det att folk skrek omstart och detta 

fick Emil, Stefan och Kristian frågor om. Alla tre menade att någon får skrika omstart om 

denna tycker att sången inte låter så bra som den kanske kan göra. Då tar de om hela eller 

delar av låten från början.  

 

Emil: Om det inte går så bra i låten. Om folk hamnar i otakt, om 

alla sjunger fel, om det går dåligt helt enkelt. 

 

                                                 
47 Visan sjungs på melodin ”Karl Alfred Boy”.  
48 Melodin bygger på växelsång mellan två grupper, där den ena gruppen frågar och andra gruppen svarar.  
49 Dryckesvisan ”Lambo” nämns i Mattssons bok som en tidig studentikos dryckesvisa. Om detta är samma 
visa kan jag dock inte uttala mig om. Se texten i bilaga 6.  
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De sista frågorna handlade om varför studenter sjunger dryckesvisor på sittningar och om 

dessa dryckesvisor skiljer från de snapsvisor som personer utanför studentvärlden 

sjunger. Alla intervjupersoner pratade om att sjungandet hörde till på något sätt. Jenny 

och David menade att musiken är det som förenar personer i Isterbandet och därför blir 

det ett naturligt steg att även hålla på med musik på deras sittningar. De nämnde också att 

sjunga dryckesvisor hör studentlivet till. Emil berättade att han ser studentvisorna som 

något som ska få fart på sittningen, han tyckte att det skulle bli ganska tråkigt annars. 

Stefan pratade om att det blir en form av gemenskap och Kristian pratade om att de 

sjunger dryckesvisor för stämningens skull.  

 

Jenny: För att, ja, för det första är väl något man gör i de flesta 

studentföreningar, har sittning och sjunger och sen är vi ju, ska 

kanske inte kalla oss musiker men det är som förenar oss från 

början är ju musiken, så då blir det att man sjunger även på 

sittningar och så, tror vi sjunger mer än genomsnitt.  

 

Det som framförallt skiljer de studentikosa dryckesvisorna gentemot de som sjungs 

utanför studentvärlden är, enligt intervjupersonerna, texterna. Bl.a. nämndes det att de 

studentikosa visorna var inte är lika barnvänliga som de utanför studentvärlden och de 

behandlade olika saker. Jenny tyckte att de studentikosa dryckesvisorna behandlar det liv 

studenterna lever, medan de visor som sjungs på t.ex. 60-årskalas mer handlar om det 

som har varit, det gamla. Kristian sa något liknade om att de studenternas visor mer 

behandlar studenternas liv. Både Emil och Stefan pratade om att det finns fler 

dryckesvisor i den studentikosa världen än utanför. Emil diskuterade kring när folk 

använder dryckesvisor. Utanför studentvärlden, menade han, används snapsvisan främst 

vid jul och midsommar, och de är också mer fina i kanten.  

 

Jenny: Det är ju temat på musiken, på studentsittningar är det ju 

mera livet som behandlas, på 60-årskalas sjunger man om det 

gamla. 
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Analys och diskussion 

I de stycken som följer kommer jag att analysera det som kom fram under 

observationerna och i intervjuerna. Jag har lagt upp analysen efter tre huvudgrupperingar: 

Användning, Funktion och Tradering.  

 

Användning 

Under observationerna gavs intrycket att sjungandet och allt runt omkring ska göras med 

glimten i ögat. Inget ska tas på för stort allvar och livet ska vara skönt att leva. Texterna 

till dryckesvisorna ger samma intryck. Enligt intervjupersonerna kan vissa texter vara 

barnförbjudna, detta märktes även under sittningarna. Det verkade som att när det är 

många som känner sig bekväma och vana i rollen som sittningsbesökare så kan låtarna 

bli mer ”beskrivande” än när personerna inte känner sig hemma i situationen. Detta 

bekräftades även av vissa av informanterna. Under observationen märktes det att ju 

längre kvällen gick, och ju mer berusade personerna blir, desto mer vågade blir visorna. 

 
Stefan: Desto längre kvällen går desto mer rosa blir dom, låtarna 

blir mer och mer rosa. Susanne: Vad innebär rosa för folk som 

inte vet? Stefan: De blir mer och mer ekivoka, mer explicita 

(skratt) formuleringar och så vidare, och så vidare.  

 

Enligt vissa av informanterna handlar det dock om vilken sorts sittning det rör sig om, om 

det är en finare sittning så är det mindre snuskiga snapsvisor. Är det en finare sittning så 

är det dessutom lite mer organiserat och uppstyltat än på en mindre fin sittning:  

 

Emil: Det finns olika nivåer av sittningar, hur snuskig man får 

vara, hur [han harklar sig] låtarna är mer snuskiga än på en 

finsittning, där ska man vara lite mer proper.  
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I en del sångtexter sjungs det om alkohol och hur full sångaren ska bli under kvällen. Ett 

bra exempel på detta är sången ”Till Spritbolaget”50. I texten vill berättaren bli full och är 

så desperat att han helt enkelt går till Shell och köper T-sprit för att han inte kan köpa ut 

på Systembolaget. Den här låten sjöngs på alla sittningarna (även om Isterbandet inte 

slutförde låten). 

 

Till Spritbolaget ränner jag och bankar på dess port. Jag vill ha 

nåt som bränner bra och gör mig skitfull fort.51 

 

Några av låtarna handlade om hur det är att vara student, med dålig ekonomi och mycket 

festande. Exempel på det kan vara ”Mitt lilla lån”52 som sjöngs på Kravallsittingen och 

på Baklängesmiddagen. 

 

Mitt lån, det räcker inte, det går till öl och till brännvin. Mitt lilla 

lån, det räcker inte, det går till öl och till brännvin. Till öl och 

brännvin, går det åt. Och till vackra pojkar/flickor emellanåt. Mitt 

lilla lån, det räcker inte, det går till öl och till brännvin.53  

 

Dryckesvisorna som studenterna sjunger skiljer sig från de som personer utanför 

studentvärlden sjunger, det anser i alla fall intervjupersonerna. Studenternas visor är 

längre och med ett helt annat innehåll. Anledningen till att jag ville ta upp detta med 

intervjupersonerna är för att se om det skiljer sig något i användningen av de olika 

visorna.  Jag ville också se om det fanns något i sångerna som ger uttryck för en speciell 

studentidentitet. Just identitet berörde emellertid intervjupersonerna inte i någon större 

utsträckning i detta sammanhang.  

 

Kristian: Det är många här som passar sig till just detta syfte och 

detta, var du befinner dig i livet här om man säger så.  

                                                 
50 Sjungs på melodin ”Snickeboa” (ur filmerna om Emil). Se hela texten i bilaga 7. 
51 ”Till Spritbolaget”. 
52 Sjungs på melodin ”Hej tomtegubbar”.  
53 ”Mitt lilla lån”.  
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David: De kan vara lite fulare. Susanne: Studentikosa? David: Ja, 

ibland kan de vara ganska råa. 

 

Under observationerna märktes det att folk tycker det är roligt att sjunga. Det är få som 

inte verkar uppskatta sjungandet. Det verkar inte göra något att någon kanske inte kan 

melodin eller inte har en perfekt sångröst, utan det som är viktigt är att alla sjunger med 

och har roligt. Detta framgår i de sittningshäften som användes: 

 

De som ej inte har medfödd sångröst äga ändå rätt att efter bästa 

förmåga delta i sången54 

 

Sjung hellre än bra55 

 

Det fanns förvisso tillfällen då några inte tyckte att det lät så bra, och då skrek personerna 

omstart. Vid intervjuerna framkom det att omstart även kan användas för att jävlas med 

folk. Det är inte populärt men det förekommer:  

 

Kristian: [...] den underliggande regeln är väl egentligen, när 

sången inte blir så bra som man förväntar sig att den kan bli eller 

av någon anledning, så kör man om den igen. Men, sen finns det 

på ren djävulskap att den som ska ta ton ska få göra det igen, bara 

därför startar om det.  

 

Alf Arvidsson lägger i sin bok Folklorens former fram idén om att musiken har fyra 

användningsområden. Ett av dessa användningsområden är att underhålla lyssnaren och 

skapa stämningar genom att innesluta personen som lyssnar i kända och okända 

ljudmönster. Detta kan även ske genom att personen själv skapar musiken.56 Under 

observationerna märktes det att folk kände igen situationen, en del vågade ta initiativ till 

                                                 
54 Sittningshäfte för Kravallsitting 20071018.  
55 Sittningshäfte för Baklängesmiddag 20071019. 
56 Arvidsson, 2007, s. 128. 
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att kanske själva sjunga en snapsvisa. Dryckesvisorna blev ett känt ljudmönster som de 

kände sig säkra i och som försatte församlingen i en feststämning. För de nya förändras 

ljudmönstret från något okänt på den ena sittningen till något som de känner igen på 

nästa sittning. Stämningen av att nu är det sittning kan skapas genom att vid varje sittning 

börja med samma låt. I Isterbandet är det vanligt att de börjar med ”Måsen”, medan det 

på overallsittingar alltid börjas med svenska nationalsången. 

 

Jenny: Nä, det är nog oftast Måsen.  

 

Stefan: Ta ton, kör igång svenska nationalsången, sen efter det är 

det bara att tuta och köra.  

 

Gemensamt för de fyra användningsområdena är att musiken används för att bygga en 

gemenskap mellan de närvarande. Den gemensamma ljudupplevelsen kan användas för 

att bygga en mer varaktig gemenskap.57 Stefan nämner bl.a. att en av anledningarna till 

studenter sjunger dryckesvisor är just gemenskapen: 

 

Stefan: En form av gemenskapsgrej egentligen, nån ting att 

komma, lite granna roligt, lite mysigt, mer gemytlig grej, sitta så 

där.  

 

Funktion 

Ruud pratar om att vi människor med hjälp av musiken signalerar vilka vi är genom vår 

musik, t.ex. om vi tillhör en speciell social grupp.58 Merriam diskuterar också 

möjligheten för musik att vara en social symbol.59  Detta sker på studenternas sittningar. 

Genom sjungandet av dryckesvisor visar studenterna sin grupptillhörighet på tre nivåer. 

De visar att de är stolta föreningsmedlemmar, Växjöstudenter och studenter som en stor 

samhällsgrupp. Isterbandet och Västkustens nation har speciella visor om föreningen som 

                                                 
57 A.a. 
58 Ruud, 2003, s.124ff. 
59 Merriam, 1971, s.223. 
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signalerar vilka de är. Exempel på dessa är Isterbandets egna skål och Västkustens 

”Torskvisan”.  

 

Studenterna vill även visa sin identitet som Växjöstudenter. De har valt att studera på 

Växjö universitet och de vill visa vilken stad de bor i. Detta syns tydligt i visan ”Jag har 

aldrig varit på snusen” där en textrad i andra versen handlar om att de som sjunger önskar 

att Växjösjön var full med bayerskt öl.60 Just denna textrad ser olika ut, beroende på var i 

Sverige de som sjunger den bor. Vid Chalmers i Göteborg sjunger studenterna bl.a. att 

hamnkanalen ska vara fylld med Pripps öl.61 I Luleå finns studentorkestern Luhrarne och 

i deras sångbok sjunger de bl.a. om att Luleälven är fullt med nyckelöl.62  

 

Den sista nivån där studenterna visar sin identitet är som student som en stor social 

grupp. De känner samhörighet med andra studenter i andra städer och genom att sjunga 

dryckesvisorna får de ett sätt att visa omvärlden att de är stolta över att vara studenter. 

Mattsson skriver i sin bok att f.d. studenter fortsätter att sjunga sina dryckesvisor när de 

träffar andra som har studerat samma som de har gjort. Det blir ett bevis på att de har 

gemensamma minnen och den samhörigheten som de hade under studietiden.63 Hon 

skriver också att genom att vårda en gemensam repertoar med dryckesvisor så bekräftas 

den samhörighet som finns mellan de inblandade.64 Ens identitet och tillhörighet förstärks 

genom dryckesvisorna, känslor som är viktiga och betydelsefulla och som skänker en 

trygghet och kontinuitet finns kvar även om världen runt omkring studenterna 

förändras.65 Studenterna behåller den gemenskapen som finns inom gruppen och vårdar 

historien genom att sjunga samma sånger på sittningarna, även om världen ”utanför” 

förändras. Det är därför studenter har liknande låtar på sittningar, och David berättar att 

Isterbandet i alla fall sjunger dryckesvisor som studenter sjunger på andra studieorter.   

 

                                                 
60 Kristoffersson, 2002. s.78. 
61 Elektroteknologsektionen på Chamlers hämtad 071129. 
62 Luhrarne on tour Luhrarnes sångbok hämtad 071129. 
63 Mattsson, 2002, s 220.  
64 A.a., s.220. 
65 A.a., s.224. 
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David: Ja, det är studentsånger som sjungs vid de flesta 

universiteten, vissa är gjorda vid spex nere i Lund och så vidare. 

Så även om man kommer annanstädes så sjungs samma.  

 

Tradering 

Något som nämndes i alla intervjuerna och som framkom under observationerna är hur 

de olika visorna och föreningarnas sedvänjor förs vidare från person till person. Alla 

intervjupersonerna pratade om att nya medlemmar lär sig traditionerna genom att vara 

med på sittningarna. Det finns ofta ingen annan väg till det, har man tur så kan någon 

förklarar det åt en. 

 

Stefan: Det är bara att vara med på sittningarna. Det är ju inte så 

att sitta hemma och plugga det här eller nåt sånt där (skratt). 

 

Jenny: Olika, det beror ganska mycket på vem man får som bords, 

vissa är väldigt benägna till att förklara allting, men mycket får 

man nog lära sig genom att iaktta och upprepa och vad man ska 

säga.  

 

De som är på sittningarna är relativt jämnåriga, det är inga stora åldersskillnader. Därför 

kan vi prata om horisontell tradering.66 Men i de studentföreningar jag har varit och 

observerat så bestäms ålder av helt andra kriterier än när någon är född. I föreningarna är 

erfarenhet det viktigaste, hur länge någon har varit med i en förening bestämmer därför 

vilken ”ålder” en person har. I Isterbandet bl.a. pratar de om ”gamlingarna” och ”de nya”, 

d.v.s. de som har varit med länge i föreningen och de som precis har börjat. I och med att 

föreningarna har en helt annan syn på ålder är det med andra ord mer relevant att prata 

om vertikal tradering, än om horisontell.  

 

Det är inte bara rörelser till visan som förs vidare på detta sätt utan även hela sånger. 

Vissa sånger står inte med i de sittningshäften eller i de sångböcker som föreningarna 

                                                 
66 Lundberg & Ternhag, 2002, s. 157. 
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använder, men de existerar ändå. Dessa lärs istället ut av de erfarna. Ett exempel är 

Isterbandets ”Illern”67. Denna sjöngs under den sittningen jag observerade med 

föreningen och han som ledde just den här sången instruerade alla som var där hur de 

skulle göra och varför. Han berättade om både texten och om de rörelser som hörde till. 

 

Oftast sjungs dryckesvisorna till redan kända melodier, men ibland så står det inte vilken 

melodi det är i sånghäftet och då måste de som varit med innan lära nykomlingarna 

vilken melodi det är och hur den sjungs. Under Kravallsittningen är ”Lambo” ett bra 

exempel på detta. I sittningshäftet stod det inte vilken melodi som den ska sjungas till. I 

stället blev de mer erfarna tvungna att leda sången så att de nya kunde hänga med. En 

viktig del i den sången är att en person ska dricka under tiden resten av församlingen 

sjunger om hur han ska dricka ur flaskan. Han får sedan sjunga solo som församlingen 

svarar på.  

 

Sammanfattning  
Dryckesvisor tar upp en stor plats på studenternas sittningar. De sjungs med stor glädje 

och engagemang. Visorna är av blandad karaktär, men ofta sjungs de med glimten i ögat. 

Uppfattningen om varför dryckesvisor sjungs vid sittningar skiljer sig mellan 

intervjupersonerna. Några menar att de sjungs för underhållningens skull, andra för att 

skapa gemenskap eller helt enkelt för att det hör till. Jag kan relatera många av 

Arvidssons användningsområden för musik när jag ska analysera hur studenterna 

använder dryckesvisorna på sina sittningar.68 Dryckesvisorna används för att 

uppmärksamma studenterna på att nu är det fest, detta görs bl.a. genom att de vid varje 

fest börjar med samma visa. Dryckesvisorna skapar även stämning och underhåller de 

som är med på sittningarna. Eftersom vissa av visorna görs med olika rörelser 

koordineras även rörelser med hjälp av sjungandet.  

 

Dryckesvisornas funktion är dock svårare att få fram. En av funktionerna är att skapa 

stämning, annan att skapa sammanhållning mellan studenterna, både inom föreningen 
                                                 
67 Texten bygger på någon form av påhittad tyska med melodin ”Min hatt den har tre kanter”.  
68 Jmf Arvidsson, 2007, s. 128. 
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och som större social grupp. Arvidsson menar att det som hans fyra 

användningsområdena har gemensamt är att de skapar en gemenskap som sedan kan 

utvecklas till en mer varaktig gemenskap.69 På de sittningarna som observerades 

uppfattade jag någon form av gemenskap som skapades genom sången; ”vi är här 

tillsammans och vi sjunger tillsammans”. Här hade dryckesvisorna alltså en viktig 

funktion för att uttrycka denna gemenskap inom den enskilda studentgruppen och med 

studenter i allmänhet.  

 

Även om identitet inte är något som intervjupersonerna kopplade till dryckesvisorna, är 

det något som finns där. Enligt Ruud kan musik användas för att visa vem du är och 

vilken grupp du tillhör70, något som studenterna gör genom de dryckesvisor som sjungs 

på deras sittningar. Jag kan se att studenterna åskådliggör sin identitet på tre nivåer. Den 

första nivån är att studenterna visar varandra vilken förening de tillhör genom olika 

dryckesvisor som är speciella just för deras förening. Isterbandet har sina 

Isterbandssånger och Västkusten har sin Torskvisa. Det måste finnas en anledning till att 

dessa existerar och sjungs på sittningarna. Det är, enligt min uppfattning, för att visa för 

varandra och för omgivningen vilka de är. Nästa nivå är som student i Växjö. Genom 

exempelvis sången ”Jag har aldrig varit på snusen” får sjungandet en lokal anknytning 

och studenterna kan visa vilken stad de studerar i. Den sista nivån är studenterna som en 

större social grupp. Detta görs genom att de sjunger samma sånger på de olika 

sittningarna oavsett förening; sånger som från början är gjorda av studenter för studenter. 

Detta sker mer eller mindre omedvetet från studenterna. Det är inget de direkt tänker på 

när de sjunger utan det kommer fram när de diskuterar. Identitetsskapande är alltså en 

viktig funktion som dryckesvisorna har bland studenterna.  

 
De traditioner som finns kopplat till sjungandet förs vidare från person till person; är 

någon ny så får den lära sig traditionerna genom att sitta med, iaktta och försöka hänga 

på så gott det går. Som jag tidigare konstaterat sker detta vid första anblick via horisontell 

                                                 
69 A.a. 
70 Ruud, 2003, s. 124ff. 



Växjö universitet  Susanne Ohlsson 
C-uppsats Musikvetenskap   
Ht-07 

  33 

tradering. Men utifrån mina egna kunskaper om hur ålder uppfattas i dessa grupper, bör 

vi snarare tala om en vertikal tradering.71 

 

Vad har jag nu tillfört med den här uppsatsen? Jag har uppmärksammat att det 

fortfarande sjungs dryckesvisor på studenternas olika fester och varför det sjungs. 

Studenterna använder snapsvisorna som en del av festen, dels för att underhålla, dels för 

att det hör till. Dryckesvisornas funktion blir identitetsskapande, både inom den egna 

föreningen, men även som student i Växjö och i Sverige. Visornas traditioner förs vidare 

mellan de olika studenterna.  

 
Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att forska vidare på är studentkulturen som subkultur. 

Det finns forskning om hur t.ex. studentsången har vuxit fram, men inte mycket om 

studentkulturen i allmänhet. Varifrån kommer de traditioner som hänger ihop med 

studentlivet, som t.ex. nollningar och olika studentfestivaler? Hur ser dagens studenter på 

sina overaller och de traditioner som finns med dem? En annan fråga är om studentikosa 

dryckesvisor skiljer sig mellan olika skolor. Är det någon skillnad mellan de stora gamla 

universiteten som t.ex. Uppsala och Lund och de nyare som t.ex. Växjö eller Karlstad. 

Något som jag har saknat under arbetet med den här uppsatsen är en mer historisk 

översyn över studenternas dryckesvisor. Hur har de förändrats genom åren? Har de 

förändrats? En fråga som hänger ihop med detta är vilka dryckesvisor som hänger sig 

kvar och vad är det som gör att just dessa dryckesvisor förblir populära bland studenterna 

år efter år? Detta är några av de frågeställningar som har väckts när jag har arbetat med 

uppsatsen.  

 

Slutord 

Denna uppsats har varit rolig att skriva, även om det ibland har varit förvirrat och 

skrivkrampen har lett till frustration. Det har varit många positiva kommentarer till 

ämnet, som kanske inte är det första någon tänker på när det handlar om en akademisk 

                                                 
71 Jmf Lundberg & Ternhag, 2002, s. 157. 
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uppsats i musikvetenskap. Det som har varit svårast har varit att hålla en objektivitet, dels 

för att jag är insider i en av föreningarna som uppsatsen handlar om, men även för att 

ämnet har varit medryckande. Det har funnits en enorm fördel med att vara insider, bl.a. 

har jag upplevt att folk är mer avslappnade när det är någon de känner. Nackdelen är 

(precis som jag har skrivit tidigare) att det har funnits en risk att saker har försvunnit ur 

analysen, att jag har tagit det för naturligt, att det inte har setts som något viktigt. Det är 

svårt för mig att veta om något har blivit förbisett, men i och med att jag har varit 

medveten om risken så har den förhoppningsvis blivit minimerad. Till slut har jag bara en 

uppmaning till er som läser denna uppsats: Sjung mer dryckesvisor och gör det med 

hjärtans fröjd! (Vad ni sen dricker kvittar för mig…) 
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Intervjuer och observationer 

Observation av sittning med Isterbandet 071006. 

Observation av Kravallsittning med Föreningarnas Festeri 071018. 

Observation av Baklängesmiddag med Västkustens nation 071019. 

Intervjuer gjorda mellan 071024-071031. 

 

Övriga 

Sittningshäfte för Kravallsittningen med Föreningarnas Festeri på Pudas 071018 

Sittningshäfte för Baklängesmiddagen med Västkusten 071019. 

Rikard Kristoffersson (red), 2002. Isterbandets sångbok. 1 uppl. Växjö. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Isterbandet:         

• Kan du berätta lite om dig själv? Hur länge du har varit med i föreningen och vad 

du gör där? 

• Kan du berätta lite om festen jag var och observerade den 6 oktober?  

• Var det en typisk sittning jag observerade, om du jämför med de som du brukar 

gå på? 

• Vad festen jag observerade en typisk fest i Isterbandet? 

• Kan du beskriva en sådan typisk fest i Isterbandet ser ut? Lite kring snapsvisor 

(och annan underhållning) går till? 

Snapsvisor i allmänhet: 

• På festen såg jag att ni började med Måsen, är detta en visa ni brukar börja med? 

(Eller finns det någon annan?) 

• Vilka typer av dryckesvisor (snapsvisor) sjungs i Isterbandet? 

• Finns det någon/några sång/-er som sjungs oftare än andra? (Vilka?) 

Ny i föreningen? 

• Till många av snapsvisorna, finns det sedvänjor som kan, om man är ny eller 

utomstående uppfattas som svåra att uppfatta. Ni slår i bordet vid flera tillfällen 

och lägger till ord eller hela rader till sångerna.  Är dessa sedvänjor lätta att lära 

sig som ny? 

• Hur lär man sig dessa sedvänjor? (Varifrån kommer dessa traditioner?)  

Identitet: 

• I er sångbok finns ett kapitel som heter Isterbandssånger. Vad är dessa för slags 

sånger? 

• Hur ser en typisk Isterbandssång ut? (Finns det något som är en typisk 

Isterbandssång?) 

Användning/funktion: 

• Jag märkte under observationen att man bara skrek ut ett nummer, sen började 

man sjunga, är det så det brukar gå till eller används några andra rutiner när man 

vill sjunga? 
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• Vilka får önska en låt? 

• Jag märkte att man hjälptes åt med att ta ton när man börjar sjunga. Är det så det 

brukar gå till? 

• Jag märkte att ni sjunger mycket ur er sångbok, men även utanför sångboken. 

Vilka är dessa sånger? (Finns det några rutiner för dessa sånger?) 

• Varför tror du att man sjunger snapsvisor i Isterbandet? 

• Tror du att de snapsvisor studenter sjunger och dess sedvänjor skiljer sig från de 

snapsvisor som sjungs av den ”vanliga världen”?  

Avslutning: 

• Kan jag använda det du har sagt i intervjun i min uppsats? Du kommer självklart 

att vara anonym i uppsatsen.
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Bilaga 2 

Intervjuguide Kravallsittningen: 

• Kan du berätta lite om dig själv? Hur länge du har varit med i föreningen och vad 

du gör där? 

• Kan du berätta lite om festen jag var och observerade den 18 oktober?  

• Var det en typisk sittning jag observerade, om du jämför med de som du brukar 

gå på? 

• Kan du beskriva en sådan typisk fest ser ut?  

Snapsvisor i allmänhet: 

• På festen såg jag att ni började med svenska nationalsången, är detta en visa ni 

brukar börja med? (Eller finns det någon annan?) 

• Vilka typer av dryckesvisor (snapsvisor) brukar sjungas på era sittningar? 

• Finns det någon/några sång/-er som sjungs oftare än andra? (Vilka?) 

Ny i föreningen? 

• Till många av snapsvisorna finns det sedvänjor som kan, om man är ny eller 

utomstående uppfattas som svåra att uppfatta. Ni slår i bordet vid flera tillfällen 

och lägger till ord eller hela rader till sångerna.  Är dessa sedvänjor lätta att lära 

sig som ny? 

• Hur lär man sig dessa sedvänjor? (Varifrån kommer dessa traditioner?)  

• Vid ett tillfälle sjöng några personer själva en snapsvisa och efteråt sjöng resten 

av sällskapet att de gjorde de bra. Men vad är det de sjunger? (svårt att höra på 

bandet)  

Identitet: 

• Har ni några sånger som är typiska för just overallsittningar/er förening? 

Användning/funktion: 

• Hur bestäms när och vilken låt som ska sjungas? 

• Vem tar ton?  

• (Är det vanligt med toastmasters?) 

• När får man skrika omstart? 

• Vad innebär omstart? 
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• Jag märkte att ni under sittningen ibland använde försångare. Hur vanligt är detta? 

(Vilka får vara försångare?) 

• Varför tror du att man sjunger snapsvisor på era sittningar? 

• Tror du att de snapsvisor studenter sjunger och dess sedvänjor skiljer sig från de 

snapsvisor som sjungs av den ”vanliga världen”? (I så fall, hur?) 

Avslutning: 

• Kan jag använda det du har sagt i intervjun i min uppsats? Du kommer självklart 

att vara anonym i uppsatsen.
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Bilaga 3 

Intervjuguide Baklängesmiddagen: 

• Kan du berätta lite om dig själv? Hur länge du har varit med i föreningen och vad 

du gör där? 

• Kan du berätta lite om festen jag var och observerade den 19 oktober?  

• Var det en typisk sittning jag observerade, om du jämför med de som du brukar 

gå på? 

• Kan du beskriva en sådan typisk fest ser ut?  

Snapsvisor i allmänhet: 

• Vilken snapsvisa brukar ni börja med på era sittningar? 

• Finns det någon ni brukar sluta med? 

• Vilka typer av dryckesvisor (snapsvisor) brukar sjungas på era sittningar? 

• Finns det någon/några sång/-er som sjungs oftare än andra? (Vilka?) 

Ny i föreningen? 

• Finns det några sedvänjor på era sittningar som kan vara svåra att uppfatta om 

man är ny eller utomstående? (slå i bord, lägga till ord osv.) 

• Kan dessa sedvänjor vara svåra att lära sig? 

• (Hur lär man sig dessa sedvänjor?)  

• (Varifrån kommer dessa traditioner?)  

Identitet: 

• Har ni några sånger som är typiska för just Västkusten? (Torsken, Musselkanter?) 

• (Varifrån kommer dessa visor?) 

Användning/funktion: 

• Hur bestäms när och vilken låt som ska sjungas? 

• Vem tar ton?  

• (Är det vanligt med toastmasters?) 

• När får man skrika omstart? 

• Vad innebär omstart? 

• Varför tror du att man sjunger snapsvisor på era sittningar? 
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• Tror du att de snapsvisor studenter sjunger och dess sedvänjor skiljer sig från de 

snapsvisor som sjungs av den ”vanliga världen”? (I så fall, hur?) 

Avslutning: 

• Kan jag använda det du har sagt i intervjun i min uppsats? Du kommer självklart 

att vara anonym i uppsatsen.
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Bilaga 4 

Feta Fransyskor  
(Melodi: ”Marche militaire”) 

Feta fransyskor som svettas om fötterna. 

De trampar druvor som sedan ska jäsas till vin. 

Transpirationen viktig é,  

ty den ger fin bouquet. 

Vårtor och svampar följer med,  

men vad gör väl det? 

För … 

 

Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin,  

även om följderna bli att vi må lida pin. 

Flickor: Flaskan och glaset går i sin. 

Pojkar: Hit med vin, mera vin. 

Flickor: Tror ni att vi är fyllesvin? 

Pojkar: JA! (fast större)
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Bilaga 5 

Jag har aldrig varit på snusen 
(Melodi: ”O hur saligt att få vandra…”) 

Jag har aldrig varit på snusen, 

aldrig rökt en cigarr, halleluja. 

Min dygder äro tusen, 

inga syndiga laster jag har. 

Jag har aldrig sett något naket,  

inte ens ett litet nyfött barn.  

Mina blickar går mot taket, 

därmed undgår jag frestarens garn. 

 

Halleluja, 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,  

Växjösjön var fullt med bayerskt öl. 

Konjak i varenda rännsten 

och punsch i varendaste pöl 

 

Och mera öl, och mera öl...



Växjö universitet  Susanne Ohlsson 
C-uppsats Musikvetenskap   
Ht-07 

  45 

Bilaga 6 

Lambo 
Sätt nu glaset till din mun! 

Tjofaderittan, lambo! 

Och drick nu ut din fylle, fyllehund! 

Tjofatteritan, lambo! 

Se hur dropparna i glaset  

rinner ner i fylleaset. 

Lambo hej, lambo hej, 

Tjofaderittan lambo! 

 

Jag nu glaset druckit har! 

Tjofaderittan lambo 

Ej en droppe finnes kvar! 

Tjofaderittan lambo 

Som bevis jag nu vill vända  

glaset på dess ”rätta” ända. 

Lambo hej, lambo hej, 

Tjofaderittan lambo. 

 

Ja, han kunde konsten, 

han var en riktig fylle-, fyllehund.
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Bilaga 7 

Till Spritbolaget 
(Melodi: ”Snickeboa”, ur Emil-filmerna) 

Till spritbolaget ränner jag och bankar på dess port. 

Jag vill ha nåt som bränner bra och gör mig skitfull fort. 

Expediten sa: Godda', 

hur gammal kan min herre va'?  

Har du nåt leg, ditt fula drägg, 

kom hit igen när du fått skägg. 

 

Nej, detta var ju inte bra, jag ska bli full i kväll. 

Så plötsligt en idé jag fick, de har ju sprit på Shell. 

Många flaskor stod där på rad så nu kan jag bli full och glad. 

Den röda drycken åkte ner, 

nu kan jag inte se nåt mer. 

 


