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VÄRMLANDSVISAN
Ack Värmeland ,du sköna Du härliga land!
Du krona för Svea rikes länder!
Ja, om jag komme mitt i det förlovade land,
Till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja där vill jag dö:
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
Så vet jag, att aldrig jag mig ångrar.
-------------------------------------I Värmland är lustigt att leva och bo,
Det landet jag prisar så gärna
Där klappar det hjärtan med heder och tro
Så fasta som bergens kärna.
Och var och en svensk uti Svea rikes land,
Som kommer att gästa vid Klarälvens strand,
Han finner blott bröder och systrar.
--------------------------------------
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I 2- DASSET
Mel; ”När gäddorna leker”
När gäddorna slår uti
Vikar och vass
Och sola går ner
Bakom I 2-dass.
Ja då är det vår!!
Och helan går!!

VÄRMLANDSPOJKEN
Mel; Tre trallande jäntor
I Värmland vi har traditioner
Dom vårdar vi noga minsann.
Vi har våra bruk och patroner
Och nubben den tar vi ibland, bland, bland.
En värmlandspöjk han kan
ta supen som en man.
Den supen så glupen i strupen den försvann.
Å mera vill han ha
Kan ej för mycket ta.
En värmlandspöjk blir aldrig full.
Nej han blir bra glaaa!
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Från I 2 vi har traditioner, ”De värmländska brukstraditionerna”
Varsamt anpassade till Värmlands regementes kamratförening av Per Berggrén

Från I 2 vi har traditioner
dom vårdar vi noga minsann
Vi hade brigad och plutoner
och supen den tog vi i blann,- blann, -blann
För en I 2 pöjk han kan ta supen som en man,
Så glupen den supen, i strupen den försvann.
Och mera vill han ha kan ej för mycket ta.
Så drick min vän,
Vi skålar för kamratföreningen.
Och en I 2- tös minsann kan ta en likadan.
Så glupen den supen
i strupen den försvann.
Och mera vill hon ha
kan ej för mycket ta.
Så skål igen för kvinnan i kamratföreningen.

I 2- INFANTERISTEN
Mel;”Löjtnanter borde inte finnas till”

Bland alla käcka gossar först som sist fallera
Man nämna bör en I 2- infanterist fallera
Han lever ständigt om i sus och dus fallera
Och tager sig emellanåt ett rus
Falle-ralle-ralle-ralle-ralle-ralle-ra- fallera
När han till himlens portar kommit fram fallera
Står sankte Per och bugar sig av skam fallera
Här skall du inte lida någon brist fallera
För du har varit I 2 infanterist falle-ralle-ralle-ralle-ralle-ralle-ralle-ra-fallera
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Hildelund /Trossnäs

GREVAR OCH GREVINNOR
Grevar och grevinnor, oxar och kor, Herdar och herdinnor,Phan och hans gamla
mor! Det ramlar och det skramlar, gubbar hej !Har ni nå`t i flaskan kvar, så ge
en sup åt mig!

EJ DUNDERGUBBAR
Hej tomtegubbar slå i glasen
och låt oss lustiga vara.
En liten tid vi leva här
med mycket möda och stort besvär.
Hej, tomtegubbar , slå i glasen och låt oss lustiga vara!
Hej dundergubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!
Kom inte hit med akvavit,
Ty vi ha dunder och motorsprit.
Hej, dundergubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!
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HURRA FÖR SVEALAND
Där långt ner i Småland
där spelar dom basfiol.
Och längre upp i Svealand
där spelar dom klaver.
Hurra FÖR Svealand
Hurra för Götaland
Hurra för potatisland
som ger oss brännevin.

RIKSMUSÉT
Mel; ”En kvanting träder”

Nu så har jag det jävligt bra
Ingen har det så bra som ja
Utom bror min så vitt ja vet
Som ligger i sprit uppå riksmuseet
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Fältj uoff paviljong

FINKELVISAN
Mel; ”Jenka”

Öl, vin, sprit och gammal finkel
Gör ju att man ser i vinkel
Därför hamnar nu all mat
Ej i munnen utan i min hörapparat
Vodka, Vodka
Mel: Stenka Rasin” (Rysk folksång)

Vodka, vodka vill jag dricka.
Jag vill äta kaviar.
:/: Jag vill älska ruski flicka, jag vill spy i samovar:/:

PLIKTEN
Ja det är plikten framför allt
Ty den har konungen befallt
Och varje gång vi tar oss halvan.
Så kan en kryssare lossa salvan.
Och får vi supa som vi vill
Så har vi snart en Ubåt till
Så det är bara att hålla brännvinet kallt
Och göra plikten framför allt.
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FRÅN GÄRDET
Mel; ”när jag kom”
När jag kom hem från gärdet
Då tog jag mig en knorr.
Ty kläderna var våte och strupen den var torr,
Men så tänkte jag som så det är bäst att blöta
på, ty strupen torkar fortare än kläderna ändå.

SLUT PÅ SUPANDET
Mel ”Arméns tapto”

Nu är det slut på detta jävla supande
Nu är det slut på detta jävla supande
Sista supen nu vi ser
Känn hur skönt den rinner ner.
Sen får vi sitta här och sukta
Inget brännvin finnes mer.
Nu är det slut på detta jävla supande.

Marsch forcheé
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PUNSCHEN KOMMER
Mel; ”Glada änkan”

Punschen kommer
Punschen kommer
Ljuv och sval.
Glasen imma,
röster stimma,
i vår sal.
Skål för glada minnen!
Inga sorger finnes mer, när vi punschen får.

