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Kandiderar till/Running for:
Sånganförare

BILD/PICTURE

Namn/name:
Ernst Furusten
Födelsedatum/ date of birth:
1998-01-24
Inskrivningsår på Snerikes/enrolled at Snerikes:
Ht-17
Studiemeriter/ Stydy credits:
Ekonomie kandidatexamen Vt-20

Nationsmeriter/nation credits:
Marknadsföringsassistent Ht-18 – Vt-19
Spexdirektör Ht-19 – Vt-20
Min största styrka/My biggest strenght:
Mina största styrkor är att jag har en stark sångröst som kan leda sången och att jag inte är rädd att bjuda
på mig själv.
Min största svaghet/My greatest weakness:
Min största svaghet är att även om min röst är stark, kanske den inte är den vackraste.

Varför jag har sökt det här ämbetet/Why I am running for this post:
Sedan min första gasque på Snerikes har jag varit helt såld på gasqueverksamheten. Förutom snapsen så är
snapsvisorna något av det bästa som finns enligt mig! Jag är uppväxt med snapsvisor sedan barnsben och
kan de flesta utantill. Som spexdirektör har jag skrivit en del egna snapsvisor som vi framfört under
spexen vilket har varit superkul. Jag skulle inte kalla mig själv för en skönsångare, men jag sjunger hellre än
bra och bjuder verkligen på mig själv. Jag tror verkligen att jag skulle passa som sånganförare och få hela
festsalen att stämma upp i en sån där fantastisk sång man bara kan uppleva på gasquer. Förutom att jag
skulle ha superkul som sånganförare så är jag helt säker på att jag kommer bidra till riktigt kul och trevliga
gasquer!
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Något jag vill åstadkomma med mitt ämbete om jag blir vald/Something I want to achieve if I
am elected
Något jag vill åstadkomma som sånganförare är att förutom hylla nationens traditioner genom de klassiska
snapsvisorna, kunna uppmärksamma andra bra och roliga visor som finns i vår fantastiska sångbok och
samtidigt berika nationens skatt av snapsvisor med nya visor som skulle kunna skapa nya traditioner. På
sångboksfesten och höstens gasquer kommer jag göra allt jag kan för att bidra till trevliga och roliga
tillställningar.
__________________________________________________________________________________
En oskriven regel vid kandidatur till detta ämbete är att skriva en egen snapsvisa som framförs under
själva landskapet, men eftersom detta landskap kommer bli lite annorlunda så uppmanar jag alla som läser
detta att sjunga snapsvisan på distans. Fördelen med detta är att om du inte känner igen melodin sedan
tidigare, har du möjligheten att lära dig den så att du hänger med i sången. Sätt er bekvämt, häll upp ett
glas av valfri dryck och sjung denna visa (på distans) med mig!
Studentarevalsen

Text: E.Furusten
Melodi: Eldarevalsen av E.Taube

När jag börja studera på universitetet
var jag recce i staden Uppsala.
För jag lämnade hemmet bort i Nyköping
och skrev in mig på Snerikes med samma.
Vi var sex i korridoren med en toalett
det var den enda uti vårat hus.
Och det mesta jag gjorde var festa och spex
och mina behov utomhus.
Jag var dålig med käket men spriten var bra
så humöret var alltid på toppen
och så tog vi en bäska var fjortonde dag
de är nyttigt för gubben sa kroppen
It’s a very good bäska my boy sa jag då
och så vingla jag bort och slog i
och så sjöng vi en visa som började så
I was born for a life at Snerikees.
Det var hårt på den tiden vi tog plugget med jäkt
och ibland gick vi och la oss vid fyra
och man tröttnar på nudlar konserver och kex
men man måste för att har råd med sin hyra
Så jag tog mig ett jobb i nationens restaurang
fastän lönen var dålig blev det kul
När man supit upp pengarna så gick man och svalt
men det var värt det, visst var det ellerhur!
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