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CING i Karlskrona hösten 2018

Kung med krona; 
O Karlskrona – O vårt Chalmers 

Mel: O, Carl-Gustav 

Chalmers, Chalmers charmiga Chalmers, 
dig vi, dig vi, ägnar vår sång 
Nu på, nu på rim i en fin vers 
Kul och vackert på samma gång 
O, Karlskrona, ljuva Karlskrona, 
Ronneby får våran fest 
O, Karlskrona, ljuva Karlskrona, 
För Brunnen är allra bäst 
 
Här man lampor länge tillverkat 
De, så skönt mörker lyser opp 
Marint, så fint vi också avverkat 
Livet har gått opp på topp 
O, Karlskrona, ljuva Karlskrona, 
Olle på Tjurkö här bor 
O, Gerteric med medaljen kan trona 
Stor, fast att han är lillebror, 

På Chalmers vi fick uthärda plåga 
För vi, för vi pluggade hårt, 
När vi, klarat var tenta fråga 
Firandet det var inte svårt 

//:O, vårt Chalmers, vårt ljuva Chalmers, 
Minnen för alltid du strör 
O, vårt Chalmers, vårt ljuva Chalmers, 
du är vårt hjärtas charmör:// 
      - Vi har vårt bästa humör 
      - Vänner för alltid därför 

Ljus i Karls-krona 

 
Sjunges som Tommy Körberg med brutal 
inlevelse 
 
Vi reste till Karlskrona 
En stad så flott med flottans här 
Det är mest små öar 
Med kyrkor för var svensk-tysk-militär  
Vi äntrade en ubåt 
I marinmuseets nya hall 
I smedjan vi lunch åt, 
Lamptillverkning som för utveckling stått pall  

Stad i ljus, Karlskrona är nu dess namn 
Ge oss fest, där alla ses på nytt 
Och så när allt förändras 
Men vår förening förevigt finns 
Vi är här tillsammans,  
I Karlskrona där vi festa om, vi minns 

/:Stad i ljus, Karlskrona är nu dess namn  
Ge oss fest, där alla ses på nytt:/ 

  



 

 

CING på Asa herrgård våren 2018   
 
Schottis på Valhall 

Kom och åk med Thor, slå på trumman bror 
Det är dans som på Valhall i natt 
Uti Frejas sal står vår Asa bal 
Upp och hoppa fast Olle fått spatt 
Slå i mera mjöd, det får bli min död 
Ja, se där är du, Lena, min skatt 
Alexandra kom hit, till vår midvinterrit 
Upp och hoppa på Asa i natt 
 
Håkan han hade en hiskelig hicka 
Johan den bota med ingefärsdricka 
Vred var väl ving-Bert, Vakna och vråla 
Håkan han bråka och Anders han skrek 
 
Kom och åk med Thor… 

Rolf Snygg i hornet blåste och brumma 
Björn han låg där och lekte och lulla 
Gudarna gorma röt och rulla 
Allfader Olle kvidde och kvad 

Kom och åk med Thor… 

  



 

 

CING i Trollebotrakten hösten 2017   
 
Börja om från början 

Börja om från början, börja om på nytt 
Varför ska man sörja tider som har flytt 
Vi möter varandra, vi har roligt varje gång 
Vi firar och festar och sjunger vår sång 

 

Skarstedt starta vår förening, det var år 27 
De var länge sedan: Men bästa tiden är nu 
För allt blir ju bättre, ja inte minst du 
Tänk hur vi ska fira   2027? 

 

Börja om från början… 

 

Magnus ska sluta styra, han styr motorer ändå 
Johan seglar upp och: Vid rodret ska stå 
Hordas Henrik varvar ner för, att vara fyrbarnsfar 
Anders han går in och   han Thorturer tar 

 

Börja om från början… 

 

Myresjöhus är, även de jubilar 
Och Aleksandras tårta åts: så inget blev kvar 
Vi i Trollebotrakten, orienterat efter sprit 
Vår Folkes likvida fina sorter och –skit 

 

Börja om från början… 

  



 

 
CING Stockholm 100-årsjubileum våren 2017  
 

Till Stockholm vill vi gärna  

Melodi: Stockholm i mitt hjärta 
 
Vi kommer från Blekinge kusten 
Vi kommer från där man gör glas 
Vi kommer med Gnosjöbygds mindset 
Vi kommer för det är kalas 
Vi kommer från Kalmar och Öland 
Västervik där ju skärgårn är bäst 
Från Jerusalems copy i Småland 
Vi kommer för nu är det fest 
   
Till Stockholm vill vi - gärna 
100 års CING är allting 
Kamratskap, kollegor och fester 
Glädje som sprids runt i kring  
Av städer vi känner I världen 
Är Götet den bästa som finns 
Med skolan av Chalmers för folket 
Tänk på allt roligt vi minns 
 
Vi ska inte säga nåt tyket 
Att Chalmers det slår KTH 
Men 100 år här visar tydligt 
Att det är ju bara just så 
Nu sjunger vi här jämte fjärden 
Vi glittrar i stort och i smått 
För hipsterna uppe på söder 
Men även för kungen i slott 
 
Till Stockholm vill vi - gärna 
100 års CING är allting 
Kamratskap, kollegor och fester 
Glädje som sprids runt i kring 
Gustav Dahlen var den förste 
Och nobelpriserna kan bli fler 
Start av CING det gör Gustav till störste 
Det är nobelfest för oss som nu sker 



 
 
CING i Växjö hösten 2016 
 
Käringen 

På måndagen och tisdagen 
Satt käringen och spann 
På onsdan och torsdan 
Så spöa hon sin man 
På fredagen och lördagen 
Så söp hon upp hans lön 
Men på söndag morgon 
Gick käringen i bön 
Tralla… 

In i dimman 

I våras vi i Ljungby var 
I höst vi valt Växjö 
De’ börja bra i Braås 
En god lunch med hemgjort brö’ 
Den största Volvon fick vi se 
Vi kolla på allting 
Sen in i dimman ville vi 
Och festa loss med CING 
Tralla… 

Christina hon sjöng vackert 
Ja hon utklassa oss nog 
Hon bodde här i Villa Wik 
Här hon levde tills hon dog 
Med Dry Martini, lite vin 
Kan vi insupa miljön 
Med fest till söndag morgon 
Blir vår sångröst lika skön 
Tralla… 

Extranummer: 
Nu ska vi dansa till Chris Wagners 
Och i baren blir det häng 
Fast extratimmen saknas 
Går vi ändå sent i säng 
Vi flyttat festen för att få ett höstlov 
som är rent 
Vi hoppas ingen missat 
och kommer hit en vecka sent 
Tralla… 
 



 
CING i Ljungby våren 2016   
 
Vera med mera 
Melodi: Quantanamera/Pantamera 

Vera vår Vera 
Vi gillar Vera vår Vera 
Du tjejer inspirera 
Följdes av fler och flera 

Du från Ljungby emigrera 
Som förste Chalmerist studera 
Kemin var den rätta  
Så studierna var lätta 
År 19 17 du det klara 
Å Vera Sandberg underbara 

Vera vår Vera 
Vi gillar Vera vår Vera 
Du tjejer inspirera 
Följdes av fler och flera 

Stad i ljus 
 
Sjunges som Tommy Körberg med brutal inlevelse 
 
Vår resa gick till Ljungby,  
Till Emballator Lagan Plast 
Där man gör små burkar,  
energieffektivt och i en väldig hast 
Vi hörde om mirakel  
och andra ord om sagobygd 
vi stod på Veras gata,  
och skålade i Olles medhavda brygd 

Stad i ljus, som har Ljungby som namn 
Ge oss fest, där alla ses på nytt 

Och så när allt förändras 
Men vår förening förevigt finns 
Då är vi här tillsammans, 
på Terraza där vi festar om och minns 

/:Stad i ljus, som har Ljungby som namn 
Ge oss fest, där alla ses på nytt:/ 



CING hösten 2015 i Jönköping med spexet Victoria  
 
Flaggspel, salut och hyllningssång 
(Melodi;Pomp And Circumstanc,Text; traditionell festsång) 
 
Förspel, under vilket vi delar ut ballonger och flaggor, klara rösten och kommer i stämning 
Sväng de blågula fanor, 

Fyll med glädje vart bröst, 

Sång med brittiska anor, 

Tolkas nu av vår röst. 

Festligt låt det nu klinga, 

Fritt ur hjärtans grund. 

/:När vi tonerna svinga, 

Uppåt skyn för en stund:/ 

 

Chalmersandan skall hyllas 

Med musik och med sång. 

Spexkalaset förgyllas, 

Upp med buller och bång.                   

Känslorna dom ska svalla, 

Och nu glasen vi tar. 

/: Chalmerister vi vill ju alla 

Skåla för Emilar:/ 

 
Mellanspel, under vilket alla blåser upp ballonger. Svänger med flaggor, reser oss upp, skålar 
med grannen   
 
Festfinalen är inne 

Alla vänner är här. 

Flaggor har vi på pinne, 

Viftas utan besvär. 

Hornorkestern nu ljuder, 

Blås ballonger och smäll. 

/:All vår hyllning vi bjuder 

För chalmerister i kväll:/ 

 
Smäll ballonger och vifta med flaggorna! 
 



Vårfest Huskvarna 25 april 2015 

Huskvarnamelodi: HV71 sången - Håå Vee 

Om himlen är mulen och vinden ligger på, HV71 spelar bäst ändå 

Om målen är för stora och skridskorna för små, HV71 spelar bäst ändå 

Vi sjunger Håå Vee, Håå Vee, vi sjunger Håå Vee,  Håå Vee71 

 
Om jobbet är för jobbigt och chefen han går på, Chalmersfest passar bäst just då 

Om det är tråkigt hemma och dagarna är grå, Chalmersfest passar bäst just då 

Vi sjunger Chaaalmers, Chaalmers, vi sjunger Chaalmers, Chaa almersfest 

 
När bästa motorsågen vi har tittat på, Chalmersfest passar bäst just då 

Och alla slags produkter Husqvarna hittat på, Chalmersfest passar bäst just då 

Vi sjunger Chaaalmers,.. 

 

När Knö dej in har sjungits och Livet likaså, Chalmersfest är ju bäst just då 

Och styrelsen är hesa och låter si och så, Chalmersfest är ju bäst ändå 

Vi sjunger Chaaalmers,.. 

 
Extranummer: 

Linköping slog HV oftast tre mål emot två. Men Lakers ifrån Växjö blev ju bäst ändå.  

Tingsryd och Karlskrona, har nu nått en ny nivå. Och Henriks Rydaholm får i trean hålla på. 

Vi sjunger Lakers, Lakers, vi sjunger Lakers slog Skellefteå (3-2) 

 

Efter Dry Martini och ett vinglas eller två, Styrelsen sjunger bättre då. 

När Rune kunnat avgå och Bert har hoppat på, Trojafans sjunger med också. 

Vi sjunger Trooja/ Lakers/ Håå Vee…  

 
  



 
 
Avtackning Rune Axelsson 
 
(Melodi;Vår gud är oss en väldig borg) 
 

 

Rune är vår Anders Borg de avgår till vår sorg.  

De haft båd stil och elegans. Haft fluga och häst svans.  

 

Rune blir nån pensionär och slippa vill all knog.  

Men något lurigt är det nog, nu kör han heltid i sin skog. 

 



CING i Sävsjö hösten 2014 
 
The Rat Pack of Småland-Blekinge       New York melodi: New York New York 

 
Start spreading the news  
Magnus left us today  
He wants to be a part of it  
New York, New York  

 

Från Broadways estrad han hälsar ett- Hej 
Men det är här som vi vill slå Sävsjö, Sävsjö 

  

We want to wake up in this city  
Där man gör hus  
Där man gör finfina hus Och även snus  

 

Vrigstads ostysteri Kolla vi inuti  
Och ostkaka det åt ju vi Sen åt Sävsjö  

 

För när vi gjort det här Finns inga mer besvär 
Då är vi allt, Sävsjö, Sävsjö 

  

Sävsjö, Sävsjö 
Ja vi vill festa natten lång på Ljunga park 
Då är man kung för en kväll 
Kvällen är vår  
Vår är den kväll när vi gör vad vi vill  

 

Bronk kom härifrån, Ifrån Komstad en gång 
Sen köpte han en del av det  
Bronx in old New York  

 

Chalmerister sjunger bra som fan 
Ja, bäst i denne stan 
Vi slår Sinatra och Malmsjö  
med vårt Sävsjö Sävsjö 



CING i Bäckaskog våren 2014 

Stenåldersmelodi; : Familjen Flinta. Första vers ur Chalmersspexet Viktoria 1986 

Helan, sköna Helan! 
Ljuva droppar i en glädjetår! 
Helan, fegt att dela'n! 
Den ger styrka och du bättre mår! 
Men spriten, dödar långsamt har man spått! 
Tur dé, för vi har knappast brått! 
 
Livet, det är givet. 
Det skall levas fyllt av glädje, 
ni måste medge: 
Bäst är en glädjetår! 

 

E22:an bör ombyggas 
Men här är lägst och dy och fornminnen 
Trafikanter torde tryggas 
Men allt sköts fram till framtiden 
Politiker för bygget slog små slag 
Men det dröjde av ett jäkla tag 
 
För 100-tals miljoner 
Så blev det bygge av visioner 
Över utgrävda zoner 
Raka vägen genom stenåldern! 
 
 
 
Från Norje vi följer glansen 
till alla stjärnorna på Bäckaskog 
majskyckling, sen väntar dansen 
I stallet med vår egen krog 
I Karl XV:des sommarparadis 
Har vi en festlig festrepris 

 
Livet, det är givet 
Knö dej in - skall också sjungas 
Paradvåning ska gungas 
Vi alla stjärnglans får! 
 



CING i Borgholm hösten 2013 

Glädjetår i kungens spår 
Stenhuggarmelodi: Familjen Flinta. Första vers ur Chalmersspexet Viktoria 1986 

Helan, sköna Helan! 
Ljuva droppar i en glädjetår! 
 
Helan, fegt att dela'n! 
Den ger styrka och du bättre mår! 
 
Men spriten, dödar långsamt har man spått! 
Tur dé, för vi har knappast brått! 
 
Livet, det är givet. 
Det skall levas fyllt av glädje, 
ni måste medge: 
Bäst är en glädjetår 
____________________________ 
Vatten, allt slags vatten 
Sånt med lukt och bara smuts med fukt 
Vatten, som smakar katten  
Allt kan Läckeby med glans få bukt 
Överallt dom vatten fixar fram 
Nån kan fylla badkar eller damm 
 
Förr orenat blir nu Renat 
Och det dricker vi förenat 
så är det menat  
Läckra vatten i en tår som slår! 
 
 
Från fastland, på ett pärlband 
Över bron så kom vi in från väst 
Till Öland, på hotell Strand 
Har vi chalmerister vår höst fest 
I Borgholm, blir det fest som på ett slott 
Sång, dans efter middag som är flott 
 
Livet, det är givet 
Knö dej in - skall också sjungas 
Så golven gungas 
Bäst fest i kungens spår! 
  



CING i Eksjö våren 2013  

Marschmelodi; Internationalen - Upp till kamp 

  

Ett besök in på Ing 2  

För att se vårt försvar  

Om han ÖB får avgå?  

Vilken styrka finns då kvar?  

  

Styrkan finns uti glasen  

Med ”Dryan” går vi igång  

Vi i mäss har kalas - sen  

Kjell Bengtssons svanesång  

 

 

Kanonlåt; 
Har du gått på Chalmers,  

så ska du komma hit! 

Festa loss och sjung en liten bit. 

/:Och sjunger bara du,  

Så sjunger även ja’ 

Så låter vår förening väldigt bra;/ 

 



CING i Älmhult hösten 2012 Smålandsmelodi  

 Kan sjungas till melodi: På lingonröda tuvor.  

  

Fattas det en skruv på nån, så finns det alltid bult  

På det stora företagets lager i Älmhult  

Där kan de packas en och en och stundom två och två  

Så att dom målet billigast i hela världen nå  

  

Det är platta paket från Småland, som nu skickas överallt  

Det är inte bara möbler, det är sill och pitepalt  

Det blir teveapparater, godissorter mer än en  

Ja det enda som vi saknar det är återställaren  

  

Olles CV  

Kan sjungas till melodi: Mors lille Olle  

  

Vår käre Olle, visionär chalmerist  

Leder vårt CING, är en glad humorist  

Delar ut lappar som ger alkohol  

Klubbar besluten och utropar SKÅL!  



CING i Jönköping våren 2012; Spirande kultur 

Kan sjungas till melodi: Barnatro 

  

Du har kanske vandrat kring  

runt kring hela jordens ring,  

Och i fjärran land du sökt att lyckan nå.  

Du har skrattat mången gång,  

då du hört en gammal sång,  

och du minnnes när du Chalmers fest va på  

Jönköping, Jönköping. Här Spira sprider spirande ikring  

Jönköping, Jönköping. Här sjunger vi förfullt i vårat CING  

  

Du blir lycklig liksom förr,  

om du öppnar hjärtats dörr,  

Ungdomsårens sällhet åter bliver din.  

Uti himmelen blir fröjd,  

Och du själv blir glad och nöjd.  

Du kan sjunga se´n med jubel i ditt sinn:  

Jönköping, Jönköping………  



CING i Nybro hösten 2011 

Bromelodi; Som en bro över mörka vatten 

 
Som en bro över mörka vatten,  

sjung i kör med CING  

Som en bro över mörka vatten, 

är en utmaning 

 

2011 då, var vi på Kährs    

Där blev trä golvade med knäppning i 

Vi mönstra mönster, som hade nostalgi 

Vi fick Dry Martini 

 

I Nybro var det fest på Statt sen,  

där var höstens fest 

I Nybro fick vi vin och vatten, 

och en och annan besk 

I Nybro i den längsta natten trivdes vi som bäst - trivdes vi som mest 
 
  



CING i Värnamo våren 2011 

Värnamomelodi; Apladalsvisa, efter variant av Ingemar Werner  

 
Sjung med i Cing-kör i skön förening  

Det ger oss glädje och liv med mening  

Och sinnet skänkes en fridfull ro  

I Apladalen i Värnamo 

  

I Öst- och Västbo med Chalmers tankar  

Vårat vårmöte har kastat ankar  

Och funnit åt sig ett eget bo  

I Apladalen i Värnamo 

  

Här bröder, systrar har kommit samman  

Och blivit tända på vänskapsflamman  

Från själ till själ den har byggt en bro  

I Apladalen i Värnamo 

  

Gemyt och allvar i lagom blandning  

Ger prägel åt vår S M B vandring  

Göteborgsandan satts att gro  

I Apladalen i Värnamo 
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