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WEHEJ!

Sedan 1994 har boelister sjungit och skrålat visor och 
kupletter på och utanför scenen. Visorna har under 
årens lopp uppfunnits, stulits, tillkommit och gått 

förlorade. Det samma gäller även 
sånghäften varvid vi, 2018 års ensemble, önskar be 

dig som håller i detta häfte att behandla det aktsamt 
och se till att det lämnas åter efter 

slutförd sång. 
Den här boken innehåller ett fantastiskt axplock av de 

sånger, visor och kupletter som hängt med 
Boelspexarna under sina första tjugofem år. Må de bli 

många fler! Heja Boel! Heja sången!

Burra för Boel!
/Boelister 94-19
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B som i början på Boel

B som i början på Boel
B som i början på Boelspexet
B som i början på bra
Som i början på b
Som i början på bäst
Som börjar på b som i början på min BH
B som i början på byst

B som i början på buskul
B som i början på bimbobrudar
B som i början på buk
Som slutar på k
Som i början på k…
… som börjar på b
Som i början på din banan
B som i början på barn

B finns det alltid i början
På de ord som börjar på b
B som i början på ball,
Som börjar på B
Som i början på Boel!

Trummisen i Def Leppard

Jag kan spela trummor utan arm
Jag kan dricka HB utan tarm
Jag kan åka vasalopp
utan någon underkropp
Jag kan ragga killar utan barm
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Vår goda vän Boel
Mel. Trampa på gasen

Vår goda vän Boel,
är både smart och schysst!
Hon är första rektorn med kvinnlig byst
Vår goda vän Boel,
det mesta ror i hamn
Därför snor vi hennes namn
om vi vill
och det vill vi!
Gärna!

Ruttnande muklor
Mel: Hosianna

Ruttnande murklor,
slemmet från en gammal dam
köttet ifrån löpska tikar
mat för en sjuk alban
Överkörda gamla ormar
fyllda utav mask
självdöda gamla bältor
Höijer-Harskens kask!
Ruttnande murklor.
slemmet från en gammal dam
köttet ifrån löpska tikar
mat för en sjuk alban

5

Boelklassiker



Dônkvisan
Mel. Ritsch ratsch filibombombom

Dônk, dônk ska det va hurra
Ska det va hurra, ska det va hurra!
Dônk, dônk ska det va hurra,
Ska det va hurra, ska det va!
Först blandar vi en gnutta juice,
En gnutta juice.
Sen toppar vi med jättemycket sprit!
Sen skakar vi med sprattelvatten,
Sprattelvatten, sprattelvatten
skakar vi med sprattelvatten
Ge mig lite dônk!

Jag vill hångla
Mel. Sailing

Jag vill hångla! Jag vill hångla!
Med jättemånga, här ikväll.
Jag vill hångla, med korta långa.
Så sluta krångla, jag är snäll!

Den lille Korsikanen
Mel: Den siste mohikanen - Jigs 

Jag är den tappre lille korsikanen 
Jag har skjutit näsan av en sfinx 
-poosh! (skjutljud) Jag är den tappre, vilde korsikanen 
Tuffare än alla i the Pinks
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Vi tackar för maten
Mel. Dotter Sion

Vi tackar Boelspexarnas sexmästeri
Operakällans Werner Vögeli
Lagade ej mat som ni!

Alla tycker om oss
Mel. Tommy tycker om mig

Vi är i Galleriet och dricker en grogg
när publiken klappar utanför
de säger; hej! Kom ut till mig,
fast ni är tjejer är ni helt okej!
Publiken tycker om oss och vi vet att det är sant!
Det finns inga andra 
som får dem skratta likadant.
Flodgren tycker om oss
även fast hon är en tant.
hennes namn vi gillar och det
passar oss galant

Boel wappadoo

Boel wappadoo do do
Boel_______fest - schh!
Boel wappadoo do do
Välkommen som gäst - schh!
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En liten tax

En liten tax
en fin gitarr
en relation
en filial
en fisketur i Kalmarsund
i glada vänners lag
en boll

En filofax

En filofax
en stor maskin
en brun banan
en ful vegan
en joggingtur på Ölandsbron
med skavsårsplåster på
en tant

Drick nu upp min vän
Mel. Kumbayah

Drick nu upp min vän
nu vill jag
följa med dig hem
coola jag
vakna klockan fem
nästa dag.
oh, lord, var är jag?
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Psykfall
ur Ulrika Eleonora 2013, Mel. Come together

Så håll käften
Ät skit
Och dö
(drick)
daidooo psykfall

Infanteriet
ur Florence Nightingale 2004

Jag är inte med i infanteriet,
kavalleriet, artilleriet!
Jag är inte med i flyget,
för jag är en Jesus-soldat!

Akademiska föreningen borgen
ur Selma Lagerlöf 2015, Mel: Kinesiska muren

I min ungdoms dar, byggdes den
Akademiska Föreningen borgen
Men kanske blev det fel när den döptes
Det hände då, jag var blott ett barn, det var innan 
Jesus var född
Det var spex och dans, sång och trams
Men ingen reflektera över namnet
Akademiska Föreningen Borgen?!
Borgen blev tvåtusen kilometer lång, Akademiska 
Föreningen borgen
Men det är så knäppt, riktigt skevt
Ja, grammatiskt inkorrekt vill jag lova
Vilka dumma akademikerklantar
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Finland
ur Napoleon 1998, Mel: Högt över havet

F.S: Vem är du, vem är jag? 
Har jag mist förnuftet? Hoppas att du kan ge mig svar. 
Har vi samma blodomlopp?
Finns det hopp? 
Minns du Finska viken där vi badade var dag?
M: Karriär som Au pair. Passa franska småglin. 
Lida pin för att få bli fin. 
Ingen har ju anat nåt.
Har förstått att jag rest på klassresa från Finlands misär

Finland är Finland och Finland är bra. 
Vi har en pipe line med sprit från Moskva. 
Bada bastu och slå sig med ris. 
Hacka hål i is.

Sauna är sauna och sauna är bra. 
Där kan man klia bort hud varje dag. 
Huden rodnar och lyser rätt grällt. 

Syskon 
Vi måste va syskon  
Ja eventuellt.

Båda: Utedass, euroklass hade vi på gården. 
Bakom dasset fanns det en grop. 
Där trilla våran Pekka ner
och sågs ej mer. Vi stod kvar och glodde, men sen gick vi in 
och åt.
(fortsättning...)
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”SOS! Hör ni mig?” hördes ifrån gropen. 
Pekka ville inte va kvar. 
Så vi försökte dra han opp, men det sa stopp
för han hade fastnat i vår pipe line med sprit

Finnar är finnar och syns på en mil. 
Då får man kleta på mer clerasil.
Mycket täckstift och lyckan är gjord. 
Sanna mina ord!

Syskon är syskon och syskon är bra. 
Men vi va fler än vad mor ville ha. 
Preventivmedel ej aktuellt. 

Syskon
Vi måste va syskon
Är vi syskon?
Klart vi är syskon! 
Ja, eventuellt!

Egenkärlek
ur Henry VIII 2018, Mel. Super Trouper 

Det känns så super-duper-bra i hela kroppen
Jag blir egenkär
I allt som jag är
Blir min egen missionär

Det känns så super-duper bra i bäckenbotten
Sommar våt och het
Ingen annan vet
Vad jag gör i min ensamhet
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Jag blir egenkär
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Blir min egen missionär

Det känns så super-duper bra i bäckenbotten
Sommar våt och het
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Vad jag gör i min ensamhet

Myggbett
ur Greta Garbo 2006, Mel. den från Ronja Rövardotter 

Myggbett kliar överallt 
men det finns ett ställe där det kliar allra värst; röven! 

Kärlek via sociala medier
ur Napoleon 2014, Mel. Genom eld och vatten

Ingen fysisk närhet nu på ett tag  
För jag måste gå 
Ska vår kärlek överleva på distans? 

Mina händer är tomma men iPhonen full 
Av uppdateringar  
Så jag har nånting som är mera värt ändå
 
Och om du tappar wi-fi och 3G-internet
Kan du vända dig till mig 
Som en supersnabb router att koppla upp dig mot 
Och jag blockar aldrig dig 

Jag ska följa dig genom Twitter-appen och på Instagram 
Via Snapchat ska du nakenbi-ilde-er få 
Jag ska like:a bilder på allt du äter, poke:a dig ibland  
Skicka foton av två bruna be-en när jag hänger på en 
strand
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Stumpans knarkkuplett
ur Selma Lagerlöf 2015, Mel. Nattkorv och polka

Här vare spliffar och kola, spliffar och kola dag och natt 
nu ska vi tjacka och holka så vi kan bli full i skratt
puffa på rock & roll-tobak, proppa munnen full 
med brownie här 
och svampar där 
blir Stumpan aldrig mätt

Längtan till Danmark
ur Jenny Lind 2017, Mel. Tusen Stykker

Passet har gått itu
Och nu kommer jag inte över sundet
Längtan tillbaka är för stark
Mitt danska hjärta slår
 
Passet har gått itu
Och nu kommer jag inte över sundet  
Hur ska jag kunna stanna här
När ingen maj förstår?
 
Någon trodde jag var skånsk
Förstår ni hur jag mår?

Vi gillar slöjd
ur Coco Chanel 2010, Mel. Seasons of love 

525 tusen 600 korsstygn
tre mil med virkning är som meditation 
9 hundra 49 tusen 38 meter med sytråd 
3 tusen 60, dar till pension.

13

Ur Boelspex



Stumpans knarkkuplett
ur Selma Lagerlöf 2015, Mel. Nattkorv och polka

Här vare spliffar och kola, spliffar och kola dag och natt 
nu ska vi tjacka och holka så vi kan bli full i skratt
puffa på rock & roll-tobak, proppa munnen full 
med brownie här 
och svampar där 
blir Stumpan aldrig mätt

Längtan till Danmark
ur Jenny Lind 2017, Mel. Tusen Stykker

Passet har gått itu
Och nu kommer jag inte över sundet
Längtan tillbaka är för stark
Mitt danska hjärta slår
 
Passet har gått itu
Och nu kommer jag inte över sundet  
Hur ska jag kunna stanna här
När ingen maj förstår?
 
Någon trodde jag var skånsk
Förstår ni hur jag mår?

Vi gillar slöjd
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Siamerserna
ur Florence Nightingale 2004, Mel. Bäst att ta sig ett glas

Nu undrar ni: hur vi blev så här?
Allt börja när
Vår mamma blev kär. 
Hon tog med pappa hem. 
Han stanna till fem 
Sedan var han plötsligt borta. 
Månader gick,
Mamma stor mage fick.
Hon sa ”Aj!” och sen flög vi ut. 
Hon titta på oss 
Och blev rätt förskräckt.
Hon tyckte nog att en hade räckt. 
Därför tog hon nål och tråd
Och sydde några stygn
Och sa ” Bäst att va siames” 

Så börja vårat liv som en, men vad hände sen
Ja, det är en ganska bra fråga.
Vi satt nu ihop, 
det blev dags för dop.
En blev döpt till Berg, en till Dal. 
Växte sedan opp med gemensam kropp,
men med mycket olika viljor. 
Två armar, tre tuttar och fyra små ben.
Och inte känner man sig snygg, med en dubbel rygg,
och man får ju aldrig va ensam. 
Dejting blir problem, han vill helst ha en,
kan ej se nån fördel med två.
Ja, detta betrycker
och vi därför tycker, det är pest att va siames! 14
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Folkfest
Henry VIII 2018, Mel: Kolla Kolla

Nu är det partaj-aj-aj
Ta på din kavaj-aj-aj
Nu är det dags, att skicka sändebuden
Här är det fest för bonde, adel och präst
Ta med din mor, till och med hon är bjuden!

Stegling på torget ger en trevlig stämning
Huvud på spett som står så fint på rad
Som headlinear vår sköna stad
Som en liten dockparad

Ja, man får lida pin om man gärna vill va fin
Med huvet i en giljo…

Hadelatten da da umpapa 
Huvudet ska rulla - fan va bra
Hadelatten da da umpapa 
Vi ska nu vår drottning avrätta - umpapa!

76 tromboner
Genialkarnevalen 1986

76 tromboner med ädelost
är 76 tromboner man minns
76 tromboner fulltankade med grogg
Ja, det är det godaste som finns! 
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Världens vigaste man
Dualkarnevalen 2006, Mel: En gång i min ungdom

En dag träffa jag världens vigaste man!
Kröp in i sin röv och försvann!

Vad hände igår?
Dualkarnevalen 2006, Mel: Vi klarar oss nog ändå

Ja, jag vaknar idag å mitt huvud gör ont
Jag har varit på stan överallt och slått runt
Var säkert nog ute till tre
Ja och bredvid mig ligger det en pygmé
Jag har hittat nåt främmande föremål här
Men det kunde vatt värre jag lovar och svär
Spaghetti i mitt hår
Va fan gjorde jag igår?

Ideal-Margit
Idealkarnevalen 2002, Mel: Sjösala vals

Margit är en tradröv och en sann egoist
Förolämpar alla och håller sig utanför
Aldrig vill hon festa, det finns ingen hon tål
som är värd att hyllas och tillropas skål

Men... se, nu har hon klonat sig
Plötsligt är hon två
Så, skönt! hörs Margit ropa
- en vän att lita på!
Och se så många snapsar dom redan dukat upp på bordet
Margit, sa Margit, nu skålar vi med varann!
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Mannen utan ölsinne
Rättochfelkarnevalen 2010, Mel: Mössens julafton

När Rune dricker pilsner
Då blir han inte snäll
för ölsinnet på Rune
är av suraste modell
Han börjar snart att smäda
och hata och gå på
När Rune dricker öl
blir det ett djävulens hallå
Hotten-tottar, Jesus och Allah
polisen, barn och Portugal, Gdansk och USA
Hela världen skymfar han omkull
Så ge ej öl till Rune för då blir han fördoms-full!

Ismaskinen
Idealkarneval 2002, Mel: Nu så kommer julen

Läpparna blir lila
när man dricker vin
och om man har huvet i en ismaskin!

Kommunal profilering
Futuralkarnevalen 2014, Mel: Stad i ljus

Jag drömde om en framtid
Där vattenverket bytt profil
Och levererar drycken
Som bättre passar en student med klass och stil

Rinner ner, ur min kallvattenkran
Punschen gul, närhest jag vill på dan’
Rinner ner, ur min kallvattenkran
Punschen gul, närhest jag vill på dan’
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This is the wine
Fururalkarnevalen 2014, Mel: This is the way

This 
This is the wine 
This is the wine we’ll whine about 
When we wake up tomorrow (wakin’ up, wakin’ up) 
This is the wine we’ll whine about!

Vaktmästaren och professorn
Mel: Internationalen

Vaktmästaren och professorn
dom skulle byta lönegrad
då blev professorn ganska ledsen
men vaktmästaren blev glad.

Efterlyst
Rättochfelkarnevalen 2010, Mel: Glory, glory hallelujah

Hasse, Hasse, Hasse Aro
Hasse, Hasse, Hasse Aro
Hasse, Hasse, Hasse Aro
Ikväll ska du få punsch!

Oral-öl
Dualkarnevalen 2006, Mel: Blossa

Min vän Kal 
Är dual 
Hans anal 
Är verbal 
Så när Kal 
Håller tal 
Kan han halsa pilsner!
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Ris-Jerk

Nu går jag till Ris-Jerk
och tager mig en sup.
Det gör så gott i magen
att få ett litet rus.
:/: Ja, jag lovar liv och död,
att på mig går ingen nöd,
så länge det finns brännvin och flickor/pojkar i
överflöd. :/:

Den lille mand

Den lille mand med den röde naese
Kan hverken skrive, ej heller laese.
Men drikke braendevin og spille kort,
og kysse piger, det kan han godt.

Feta fransyskor
Mel: Tomtarnas julmarsch

Feta fransyskor som svettas om fötterna
de trampar druvor som sedan skall jäsas till vin
Transpirationen viktig e’
ty den ger fin bouquet
Vårtor och svampar följer me’,
men vad gör väl de’?
För... Vi vill ha vin, vill ha vin, vill ha mera vin
även om följderna bli att vi må lida pin
Flaskan och glaset gått i sin
Hit med vin, mera vin
Tror ni att vi är fyllesvin?
JA! (Fast större)
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Jag har aldrig var’t på snusen 
Mel: O, hur saligt att få vandra’

Jag har aldrig var’t på snusen
aldrig rökat en cigarr, halleluja.
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn, halleluja.

Halleluja, Halleluja ...

Bacchus 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,
stadsparksdammen full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!

Min gode vän Joel
Mel: Trampa på gasen

Min gode vän Joel
Han är en god kamrat
Han har äpplen fram och en kulvert bak
Min gode vän Joel
han ser rätt lustig ut
Man kan kalla honom Knut
om man vill och det vill man!
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Så bistert kall
Mel. Väldigt traditionell

Så bistert kall sveper nordanvinden,
kring stugoknuten den sena kväll.
Den lilla flickan så blek om kinden,
hon sitter lutad mot spisens häll.
:/: Den bleka hyn och de tärda dragen,
de vittnar tydligt om sjukdom, nöd.
Ty hennes pappa har hela dagen
för krogen glömt skaffa barnet bröd. :/:

Uddevalla

Här går vägen till Uddevalla
Kärlek på lasarett - hej!

Röda havet
Mel: Trad.

Vi gingo ned till Röda havet.
Vi lågo i där minst en kvart.
Men inte blev vi röda av’et,
men Röda havet det blev sva-a-a-art! 

/: Men utav akvavit,
människan till kropp och själ
blir oskuldsfull och vit. :/ 

Vi gingo ned till Lomma bukten
vi lågo i där minst en kvart.
Men inte blev vi av med lukten,
men Lomma bukten den blev sva-a-a-art!
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Das Königslied

Ein König ist der Wein!
Ein König ist der Wein!
Mit Segen reich beladen, 
Ist er von Gottes Gnaden 
Und mancher Purpur sein 
Ein König, ein König 
Ein König ist der Wein! 

Bordeaux, Bordeaux

Jag minns än idag hur min fader
kom hem ifrån staden så glader
och ställde upp flaskor i rader
och sade nöjd som så:
Bordeaux, Bordeaux!

Han drack ett glas, kom i extas
och sedan blev det stort kalas.
Vi små glin, ja vi drack vin
som första klassens fyllesvin
och dansade runt där på bordet
och skrek så vi blev blå:
Bordeaux, Bordeaux!

Gäddan
Mel: Traditionell

När gäddorna leker i vikar och vass
och solen går ner bakom Sjöbloms dass,
ja, då är det vår!
Och helan går!

22

Det var en gång en kung
det var en gång en kung!
De sista ord han sade
när näsan upp han lade.
vad jävlar i min själ!
Vad jävlar, vad jävlar,
vad jävlar i min själ!

C
M
L
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Spritbolaget
Mel: Emils snickarvisa

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

Mera brännvin
Mel: Internationalen

Mera brännvin i glasen,
mera glas på vårt bord,
mera bord på kalasen,
mera kalas på vår jord,
mera jordar med måne,
mera måne i mars,
mera marscher till Skåne,
mera Skåne - bevars.
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Tutingen
Ur Lundaspexet Carl XII, Mel. Kom lilla tuting

Hör hur han ropar, kallar och ber
kom lilla tuting,
kom lilla tuting, kom, kom, kom, kom
Hör hur han ropar, kallar och ber
kom lilla tuting,
kom lilla tuting,
kom, kom!

Nu skall vi ut och härja
Ur Lundaspexet: Djingis Khan, Mel. Gärdebylåten

Hurra, nu ska vi äntligen få röra på benen,
hela stammen jublar och det spritter i grenen.
Tänk, att än en gång få spränga fram på Brunte i galopp.
Din doft, o kära Brunte, är trots brist i hygienen
för en vild mongol minst lika ljuvlig som syrenen.
Tänk att på din rygg få rida runt i stan och spela topp.

Ja, nu skall vi ut och härja,
supa och slåss och svärja,
bränna röda stugor, slå små barn och säga fula ord.
Med blod skall vi stäppen färga,
nu änteligen lär jag
kunna dra nå’n riktig nytta av min Hermodskurs i mord.
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Lånat från spexvänner



Jesus lever
Ur Lunds nations spex, Mel: Sånt är livet

Jesus lever, han bor i Skövde
Han kör en Volvo och han är gift
Han har en villa med rododendron
Han sparar pengar och jobbar skift

Redan på lekis var han märklig
Han ville inte leka krig
Men när hans kompis, Knut, blev skjuten
så lät han Jesus uppväcka sig

Jesus lever, han bor i Skövde...

Han gick i skolan, som alla andra
Han var rätt duktig på gymnastik
å vilken kille han gick på vatten
en gång så gick han till Reykjavik

Jesus lever, han bor i Skövde...

I sina tonår så var han poppis
Och han blev bjuden på varje fest
Å vilken kille, han fick ju vatten
att bli till rusdryck utan jäst

:// Jesus lever, han bor i Skövde... //:
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Något nytt?
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