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1   VÄLKOMSTVISA 
Mel: Vi gå över daggstänkta berg  

 

Hej vänner vi samlats till fest, fallera   
och alla är vi festens hedersgäst, fallera.   
Tag fram den bästa minen   
en riktigt, riktigt fin en   
med den så går vi fram för glatt humör fallera.  
 
2   Hej alla vänner 
Mel: Hej tomtegubbar 

 
Hej, alla vänner, fatta glaset 
och låt oss sjunga och spela. 
Vi börjar nu det här kalaset 
med att taga en hela. 
Låt helan gå, 
så alla må 
den rätta stämningen genast få. 
Hej, alla vänner, klara strupen, 
ty nu så taga vi supen. 
 
3   Ett kräftkalas 
Mel: Oh, Tannenbaum 

 
Ett kräftkalas, ett kräftkalas, 
det är kalas med fulla glas. 
Men finns det bara tomma glas, 
så är det inget kräftkalas. 
Ett kräftkalas, ett kräftkalas, 
det är kalas med fulla glas 
 
4   I kväll 
Mel:  She'll Be Coming 'Round the Mountain 

 
Vi ska ha en riktigt trevlig fest i kväll. 
Vi ska ha en riktigt trevlig fest i kväll. 
Vi ska äta dricka sjunga, 
så att golvet börjar gunga. 
Vi ska ha en riktigt trevlig fest i kväll. 
 
Joppie, hej, hej, joppi, joppie, hej. 
Joppie, hej, hej, joppi, joppie, hej. 
Vi ska äta dricka sjunga, 
så att golvet börjar gunga. 
Vi ska ha en riktigt trevlig fest i kväll. 
 
5  Måsen 
Mel: När månen vandrar 

 
Det satt en mås på en klyvarbom, 
och tom i krävan var kräket. 

Och tungan nådde till skepparns gom, 
där han satt uti bleket. 
Jag vill ha sill hördes måsen rope, 
och skepparn svarte: "Jag vill ha OP." 
Om blott jag får, 
om blott jag får.  
 
Nu måsen lyft ifrån klyvarbom, 
och vinden spela i tågen. 
Och OP'n svalkat har skepparns gom, 
jag önskar blott att jag såg 'en. 
Så nöjd och lycklig den gamle kraken, 
han sätter storseglet den krabaten. 
Till sjöss han far, 
och halvan tar. 
 
6   Vännernas snaps 
Mel: Kovan kommer, kovan går 

 
Vänner i vårt glada lag, 
Helan tag, Helan tag. 
Sjung till snapsen med behag, 
Helan tag, Helan tag. 
Snapsen river skönt i magen, 
ger aptit för hela dagen. 
Helan tag, Helan tag, 
drick du i botten liksom jag. 
 
7   Jag tror, jag tror 
Mel:  Jag tror på sommaren 
 
Jag tror, jag tror på akvavit 
jag tror, jag tror på dynamit 
den ger en kraft att sjunga ut 
och inga krämpor blir akut. 
Man glömmer vardagslivets jäkt 
och känner stundens ruseffekt. 
En snaps, en skål, en truddelutt 
och sen så tar vi våran hutt. 
 
8   Hutten den lilla 
Mel:  Vårvindar friska 

 
Hutten den lilla 
smakar ej illa 
när man den tager 
i trevligt lag. 
Känslor så ömma 
inom oss strömma 
sorger vi glömma, 
kling! 
Vänligt de blicka, 
bordets små bloss 
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en trevlig kväll 
de tillönska oss. 
Flickor och svenner 
livsglädje känner, 
skål kära vänner, 
skål! 
 
9   Halvan 
Mel : Vi går över daggstänkta berg 

 
Du halva som står på din kant, fallera 
nu ska ut för en sjudjävla brant, fallera 
Ja nu ska du stupa 
i avgrunden djupa 
och träffa en gammal bekant, fallera 
 
10   Supen Bringad 
Mel: Fjäril vingad syns på Haga 

 
Supen bringad syns på bordet 
gnistrande med sällsam glans. 
Den ger kraft och fart åt blodet 
förer kroppen som i dans. 
Minsta sup till smörgåsmaten 
på humöret sätter fart 
halvan går och tersen kommer 
lycklig är den som kvarten tål. 
SKÅL!!! 
 
11   När gäddorna leker 
Mel: 
 
När gäddorna leker i vik och i vass 
och solen går ner bakom Sjöbloms dass 
Ja, då är det vår 
och helan den går! 
 
När gräset det gror uppå ängarna 
och pigorna kommer till drängarna Mel:  Det 

rullar 

 
När temperaturen är hög uti kroppen 
närmare 40 än trettiosju komma fem 
så ska det låta när ångan är uppe 
och så är fallet i detta nu 
 
Vi rullar, vi rullar osv 
 
Nu får för varandra vi oss presentera 
och ifrån stolen vi reser oss opp. 
Herrarna börja och djupt de sig buga 
damerna sedan från stolen far opp. 
 

August och Lotta osv........ 
 
Rakt över bordet hittar vi en granne 
ett stadigt tag i hans händer vi ta. 
Sen ska vi sjunga som båten på havet 
glasen vi akta så de ej gå i kras. 
 
Det rullar, det rullar 
 
Ja, ikväll ska vi alla vara glada och sjunga 
glädjen skall vara överst på topp. 
Jenka vi dansar så plankorna gungar 
om någon trillar vi reser han opp. 
 
Det rullar, det rullar 
 
15   Denna thaft 
Mel:  Helan går 

 
Denna thaft 
är den bästa thaft thythemet haft. 
Denna thaft 
är den bästa thaft dom haft. 
Och den thom inte har non kraft 
han dricka thall av denna thaft. 
Denna thaft 
till landth, till sjöth, till 
havth. 
 
16   RÖSTPROV 
Mel:  Så länge skutan kan gå  
 
Så länge rösten är mild 
Så länge ingen är vild 
Så länge spegeln på väggen 
ger halvskaplig bild 
Så länge alla kan stå 
Så länge alla kan gå 
så länge alla kan tralla 
så fyller vi på 

17   En gång i månan 

En gång i månan är månen full  
aldrig har jag sett honom ramla omkull  
Stum av beundran hur mycket han tål  
höjer jag glaset och utbringar en skål. 
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18   Vi äro små humlor vi 

Mel: Här kommer Karl - Alfred Boy  

Vi äro små humlor vi, bzzz, bzzz 
Vi äro små humlor vi, bzzz, bzzz 
Vi äro små humlor, som tar oss en geting 
Vi äro små humlor vi. 
(Nubben intages) 
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

19   OP 
Mel:  Old man river  

 
OP river 
ja OP river 
var gång jag lenat 
min hals med renat 
jag sagt med iver, 
att OP river 
långt ner 
 
 
 
20   Mors lilla Olle på krogen satt 
Mel:  Mors lilla Olle 

 
Mors lilla Olle på krogen satt,  
rosor på kinden men blicken var matt.  
Läpparna små liksom näsan var blå,  
bara jag kunde så skulle jag gå. 

21   We are sailing 

Alla: We are sailing, we are sailing,  
through the water, across the sea.  
We are sailing, lugna waters,  
to be ute, to be free.  

Han: I am länsing, I am glänsing,  
forsing framåt, mera vind!  
Elvs meter, fulla segel,  
that´s the life, my dear wife.  

Hon: I am freezing, it is gunging,  
båten laying, oh my God!  
Children crying, starta motor!  
Oh, where are we? I´ll go home.  

Han: Can´t you hear me, can´t you  
hear me?  
Tyst, du stör mig, I am busy.  

I´m kappsailing, med en maxi,  
to be winner or to die.  

Hon: Can´t you hear me, cantyou  
hear me?  
Reva segel, sun is down.  
Går på grundet, båt is läcking.  
Jag tar bussen in to town!  

Alla: We are sailing, we are sailing  
home again, across the sea.  
We are flying, forever trying  
to be happy, to be free.  

22   KRÄFTAN  
Mel: Blinka lilla stjärna  
 
Kräfta, kräfta prydd med dill,   
och en immig sup därtill,   
bröd och smör och ost och sill,   
och så några supar till.   
Kräfta, kräfta prydd med dill,  
nu vi fått allt vad vi vill 
 
23   BÄR NER MIG TILL SJÖN  
Mel : Bei mir bist du schön  
 
Bär ner mig till sjön   
Bär ner mig till sjön   
Jag känner att jag måste i.   
Bär ner mig till sjön   
Bär ner mig till sjön   
Jag känner att jag måste i.   
och när jag badat mig så får du torka mig   
och när du torkat mig så vill jag i igen.   
Bär ner mig till sjön  
Bär ner mig till sjön   
Jag känner att jag måste i. 
 
24   VÅR MAGE  
Mel: En sjöman älskar  
 
Vår mage älskar alkohol,   
känn pulsarnas dunk.  
Vi tar vårt glas och säger s k å l   
och sväljer en klunk.   
Farväl, farväl, förtjusande tår   
jag hoppas att fler vi får. 
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25   My family 
Mel: My bonnie 
 
My father makes couterfait money 
my mother brews synthetic gin. 
My sister makes love to the sailers 
my God how the money rolls in. 
 
Roll in, roll in, yes roll in 
the money to me to me. 
Roll in, roll in, yes roll in 
the money to me. 
 
My brother's a slum missionary 
he's saving young girls from the sin. 
He'll save you a blond for a shilling 
my God how the money rolls in. 
 
Roll in, roll in..... 
 
My aunt keeps a girl seminary 
she's teaching young girls to begin. 
She doesn't say where they shall finish 
my God how the money rolls in. 
 
Roll in, roll in..... 
 
My father has spent all his money 
my mother has drunk all her gin. 
My sweet sister's charm has now fainted 
and no more money rolls in. 
 
Roll in, roll in..... 
26   Det gick en kamel i öken 
Mel. tre trallande jäntor 
  

Det gick en kamel i öken 
 Kameler dom gör så ibland, 
 han har sin kameliafröken 
 fått korgen och ej hennes hand 
 och därför gick han nu och led 
 med långa steg han gled 
 lång borta uti öknen, 
 han grubblande skred, 
 av tårar ögat sved 
 och törstig var han med 
 han tyckte att världen var upp och ned.  
 
 I veckor han gick utan vatten, 
 kameler dom gör så ibland, 
 fick skavsår och led utav katten 
 av Saharas glödheta sand. 
 Till slut han såg en grön oas, 

 då hade han fått knas 
 en hägring han blott såg i törstig extas 
 helt tvärt han vände sen 
 han knallade hem igen 
 och fria på nytt till sin hjärtevän. 
 
 Men flickan hon rynka på mulen, 
 kameler dom gör så ibland. 
 Du va mej en mager och ful en, 
 nej, dra till ett varmare land, 
 din gamle drome-dromedar, 
 jag har en annan karl 
 och vi två ska leka, barn och mor och far. 
 Ett hånfullt ögonkast, 
 sen gick han bort i hast 
 av sorg och smärta hans hjärta brast. 
 
Och därför man bör aldrig glömma 
kameler dom gör så ibland, 
trots kärlek att bägaren tömma 
och fukta sin tunga och tand. 
Jag hoppas nu att ni förstår, 
att man bör inte gå 
och torka - nej korka upp flaskan - you know. 
Gör aldrig ett sådant fel, 
att gå som en kamel 
ty minns att kamelen kan törsta ihjäl. 
 
27   Åsså kommer det en tuting 
Mel: Jazzgossen   

 
Åsså kommer det en tuting 
genom luften som ett reaplan 
Och den träffar som en snyting 
mitt i käften under röda kran 
Störtar ner i lilla  magen 
med jätteplask jätteplask jätteplask. 
Sen så blir man ganska dragen 
men pigg och rask pigg och rask 
pigg och rask 
 
28   Dagny 
 
Inte visste vi vad kärlek var 
förr'n lilla Dagny kom till stan. 
Nu sitter vi där och doppar skorporna 
på café "sjuan" hela dan. 
Och alla så ropar vi i kör att: 
Dagny, kom hit och spill ! 
Oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till. 
Hör hur mitt hjärta sjunger trall dill dill. 
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Vi spelade på grammofonen där 
och titta' snett uppå varann, 
Wienerbröna, mazarinerna 
och sockerkakorna försvann 
i fyra små feta killar som sjöng: 
Dagny ... 

I saligt rus av hennes vackra ord 
vi glömde bort att säga tack. 
Vi åt och drack så allihopa sprack 
och i tapeten sa det smack ! 
Ruinerna sjunger ännu där om 
Dagny ... 

29   På en bar i Roma 
Mel: chaplins Manschettvisa 
 
Jag satt på en bar i Roma 
och njöt cigarr aroma. 
Min vackra fysionoma 
mot mången kvinna log. 
Då kom där en signorita 
med former tree bonita, 
och utan all invita 
var hennes bysta ment. 
Hon sa´på romamålo: 
Ni vara fagra tvålo 
och på förslagsfrivolo, 
vi älskar med varann. 
Jag sade molto beno 
vi gick bakom spaljeno, 
där ingen kunde se´na 
och göra tete-a-tete. 
Vi teta lite granna 
jag göra observanda 
att kvinna konformanda 
hon vara långt ifrån. 
Jag vara på allertzo 
vi klänga korz och tvärtzo 
till slut bli kall om stjärtzo, 
så gick vi hem till hon. 
Jag kyss´na mitt i nia, 
hon ropa madre mia, 
ni vara kyssgenia 
och släckte armatur 
Då kom där en signore 
och sjöng i hög tenore: 
"Ni kan be fadre våre 
för jag är hennes man" 
Så drog han rätt och slätto 
en jädrans lång stiletto 
jag kavla upp manschetto 

och drog min nagelfil 
Och så eventuello 
så började duello 
i hans akterkastello 
jag rände instrument 
 
Nu ligger han i jordo 
begravd av fattivårdo 
men jag blev fast för mordo 
och satt i finkament. 
Nu sitter jag i cello 
och väntar på mamsello 
jag fäller mycket mjällo 
men hon hörs aldrig av..... 
 
30   En gång jag seglar i hamn   
 

Liten blir stor drömmer och tror kommer du 
snart till mej? 
Rosende kind kommer en vind för den mej 
hem till dej. 
 
Refr:  
Oh, en gång jag seglar i hamn en gång är du i 
min famn 
en gång berättas, min vän sagan om dem som 
kommer igen. 
En gång i drömmarnas land vandrar vi två 
hand i hand 
en gång min älskling, kommer jag hem till dej. 
Blågröna svall tång och korall lurar inunder 
mej, 
men ovanför stjärnorna hör sången jag skrev 
till dej. 
 
Refr:  
Oh, en gång jag seglar i hamn.... 

31   Flickorna i Småland 
På lingonröda tuvor och på villande mo där 
furuskogen susar susilull och susilo, där kan du 
se dem en och en och stundom två och två, på 
lingonröda tuvor komma dansande på tå. 

Refräng: 
 Det är flickorna i Småland, det är flickorna 
från mon. 
 Det är flickorna som vallmoblom och lilja och 
pion. 
 Ja, det är flickorna i Småland, susilull och 
susilo, 
 som går vallande och trallande på villande mo. 
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Och går du ut på vägarne, då gångande sven, 
och går du ut i världen fbr att söka dig en vän, 
och frågar du och spörjer, susilull och susilo 
var månn' i hela världen de bästa flickor bo. 

Refräng: Det är flickorna i Småland, etc. 

Och vänder du dig spörjande att få den gåtan 
löst och vänder du dig sörjande mot väster och 
mot öst, då skall du höra vindens susilull och 
susilo dig svara var i världen de bästa flickor 
bo: 

32   I natt jag drömde något som 
 I natt jag drömde något som jag aldrig drömt 
förut. Jag drömde det var fred på jord och alla 
krig var slut. 

Jag drömde om en jättesal där statsmän satt i 
rad. Så skrev dom på ett reversal och reste sej 
och sa': 

Det finns inga soldater mer, det finns inga 
gevär och ingen känner längre till det ordet 
militär. 

På gatorna gick folk omkring och drog från 
krog till krog och alla drack varandra till och 
dansade och log. 

1 natt jag drömde något som jag aldrig drömt 
förut. Jag drömde det var fred på jord och alla 
krig var slut. 

33   Så lunka vi.. 
mel. Tycker du att graven... 
 
Så lunka vi så småningom från 
Bacchi buller och tumult 
när döden ropar; granne kom, ditt 
timglas är nu fullt. 
Du gubbe fäll din krycka ned 
och du, du yngling lyd min lag; 
den skönsta nymf, som åt dig ler, in 
under armen tag. 
Tycker du att graven är för djup 
nåväl an så tag dig då en sup, 
tag dig sen dito 1, dito 2, dito 3 
så dööör du nööjdaaré. 

 

34    Axel Öhman  

Det var en gång en sjöman med mössan käckt 
på svaj han hette Axel Oman och hade blå 
kavaj. I kärlek rikt begåvad hans älskling hette 
Maj, hon var förut förlovad med en som var 
malaj. 

Refr.: Uppå havet vågorna gå uppå himlen 
stjärnorna stå 
 barometern den faller och seglen de slå 
Atlanten är böljande blå. 

När Axel från Manchester kom hit till 
hemmets kaj, han henne bjöd på fester på vin 
och äppelpaj. Hon i hans blick sig spegla han 
trohet svor i maj. 1juni bort han segla direkt 
ner till Shanghaj. 

Refr.: Uppå havet etc 

En annan tös fick handen och vin och äppelpaj 
men sörjande på stranden går nu hans älskling 
Maj. Från kinden tåren rullar ack Öman falska 
blaj, hon går nog snart och drullar i vattnet från 
nå'n kaj. 
 Refr.: Uppå havet etc. 

Han for från barn och maka en dag till 
Paraguaj, men han kom ej tillbaka, han slöks 
utav en haj. Så går det varje sjöman allt uti blå 
kavaj, som är så falsk som Öman var mot sin 
älskling Maj. 
 Refr.: Uppå havet etc. 

35   Jungman Jansson 
 Hej å hå, jungman Jansson, redan friskar 
morgonvinden, sista natten rullat undan och 
Constantia ska gå. Har du gråtit med din Stina, 
har du kysst din mor på 
 kinden? 
 Har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej å 
hå. 

Hej å hå, jungman Jansson, är du rädd din lilla 
snärta ska bedraga dej, bedraga dej och för en 
annan slå? Och som morgonstjärnor blinka, 
säj, så klappar väl ditt 
 hjärta, 
 vänd din näsa rätt mot stormen och sjung hej å 
hå. 
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Hej å hå, jungman Jansson, kanske ödeslotten 
faller, ej bland kvinnfolk, men bland hajarna i 
söderhaven blå? Kanske döden står och lurar 
bakom trasiga koraller, han är hårdhänt, men 
hederlig, så sjung hej å hå. 

Kanske sitter du som gammal på en farm i 
Alabama, medan åren siktas långsamt över 
tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina 
för en sup i Yokohama, det är slarvigt, men 
mänskligt, så sjung hej å hå.  

36   Se farfar dansar gammal vals 
Refr.: 
Se farfar dansar gammal vals, nej, se sån stil 
han har. 
Han dansar samma gamla vals som i sin 
ungdomsdar. Han svävar, som om han var blott 
tjuguett smidigt och lätt, nästan kokett. Och av 
beundran en susning det far genast från par till 
par: Se farfar dansar gammal vals, nej, se sån 
stil han har. 

Nyss har Norge en ny liten Astrid fått, till 
hälften Bernadotte, hon kom tätt efter Ragnhild 
och sin kusin, den lilla Charlotte Jos'phine. Vid 
bamdop prins Carl titt och tätt tar en sväng då 
ropar Baudoum: 

Refr.: 
Se farfar dansar gammal vals nej, se sån stil 
han har. Med Bojans arm omkring sin hals han 
runt i salen far. 
Och mormors dans den är ej heller nå't strutt 
tar absolut riktiga skutt. 
Vilar ett penndrag, men då kommer strax bud 
att nu är det dags 
att morfor dansar gammal vals, det kan man 
kalla flax. 

Till en op'ra med donnor och kärlekskvalm 
begav jag mig en käll. 
Det är avskeds-Don Juan för Henning Malm 
det blev förstås mest John Forsell. 
Ett sus från fåtöljernas flickebarn små steg upp 
mot hans trikå: 

Refr.: 
Se farfar dansar gammal vals, han är väl en 
charmör. 
På italienska ger han hals, å gud så han förför. 
För fjorton år sen han farväl till oss sa men lika 

bra han är i da'. 
Och barnen Leander i fondlogen satt ropande 
högt och glatt: 
Se farfar dansar gammal vals, nej, håll er nu 
för skratt. 

37   Kostervalsen  
 
Kom, i kostervals 
slå din runda arm om min hals. Ja, dej föra får, 
hiohej, va' dä' veftar å' går. Kostervalsen går, 
lek å smek blir i skrever å' snår. 
 Ja' ä din, 
 du ä' min 
 allrakärestan min! 
Däjeliga mö på Kosterö, du, mi' lella rara 
fästemö. 
Maja lella, hej! 
Maja, lella, säj, 
säj, vell du gefta dej? 

Kom, i kosterbåt nu i natten följas vi åt, 
ut på hav vi gå, 
där som marelden blänker så blå, 
ja' dej smeka vell, 
där som dyningen lyser som ell` 
 Ja' ä din, 
 du ä' min, 
 allrakärestan min! 
 Däjeliga mö på Kosterö, du, mi' lella rara 
fästemö. 
 Maja lella, hej! 
Maja, lella, säj, 
 säj, vell du gefta dej? 

Kom uti min famn, din famn ja' finner min 
hamn. 
Maja, ja' ä' din, du ä' min, allrakärestan min. 
Maja, ja' å' du, kiittrasju, mun mot mun 
kuttrasju. 
 Ja' ä din, 
 du ä' min, 
 allrakärestan min!festvisor2008 
 Däjeliga mö på Kosterö, du, mi' lella rara 
fästemö. 
 Maja lella, hej! 
Maja, lella, säj, 
 säj, vell du gefta dej? 

Kom i brudstol, kom, innan aret hunnit gå om. 
Maja, ja' ä' din,lella du, som mi' bru! blir du 
min. 
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Maja, då blir ja', då blir ja' sa sju sjungande 
gla'. 
 Ja' ä din, 
 du ä' min, 
 allrakärestan min! 
Däjeliga må på Kosterö, du, mi' lella rara 
fästemö. 
 Maja lella, hej! 
 Maja, lella, säj, 
 säj vill du gefta dej? 

38   Oh boy, Oh boy, Oh boy  

Ada har legat med papiljotter i natt, och satt 
extra rött på kinden. 
Hon vart och hämtat sin lilla ljusblå hatt ur en 
påse uppå vinden. 
Beda har köpt sig en klänning på Grand Bazar, 
ryggen är nästan bar 
prislappen sitter kvar.  
Bägge har tisslat och tasslat mest hela dan. Ja, 
vad är det som viskas på stan? Jo:  

Refr: 
Engelska flottan har siktats vid Vinga! Oh boy, 
oh boy, oh boy . 
Tusen små sailors som vi ska betvinga Oh boy, 
oh boy, oh boy. 
Då ska vi fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill 
och Tom. 
Dom sätter alltid en särskild färg Och språket, 
ja det klarar dom. 
Tänk att få segla med en engelsk konvoj! 
Oh boy, oh boy, oh boy.  

39   Trettifyran 

Denna kåk har varit våran 
uti många herrans år. 
Denna kåk har varit vår 
och det har nog satt sina spår. 
Denna kåk den har hängt med 
och den har stått i vått och torrt, 
men nu är det slut med det 
för nu ska trettifyran bort. 

Ja, nu är det slut på gamla tider. 
Ja, nu är det färdigt inom kort. 
Nu ska hela rasket rivas, 
nu ska hela rasket bort. 
Så jag tar farväl 
och stora tårar rullar på min kind. 

Nu är det slut på gamla tider, 
nu ska trettifyran i himlen in. 

Denna kåk var ganska rar 
och släppte solsken till oss in. 
Den var också generös med fukt 
och kyla, regn och vind. 
Den var snäll och lite gnällig 
men den ville alla väl. 
Den var vår i alla väder 
fastän gisten, ful och skev. 

Ja, nu är det slut ... 
Här i kåken har vi härjat 
sen vi alla varit små. 
Här i kåken klådde morsan 
vice-värden gul och blå. 
Ja, vår kåk har fått stå pall 
för smällar hårda så det dög, 
som när far gick genom väggen 
så att spån och plankor flög. 

Ja, nu är det slut ... 

40   Rönnerdal 
Rönnerdal han skuttar med ett skratt ur sin 
säng, 
solen står på Orrberget, sunnanvind brusar. 
Rönnerdal han valsar över Sjösala äng, 
hör min vackra visa, kom hör min refräng. 
Tärnan har fått ungar och dyker i min vik 
ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik 
och se så många blommor som redan slagit ut 
på ängen: Gullviva, mandelblom, kattfot och 
blå viol. 

Rönnerdal han virvlar sina lurviga ben 
under vita skjortan som viftar kring vadorna. 
Lycklig som en lärka uti majsolens sken 
sjunger han för ekorrn, som gungar på gren: 
Kurre, kurre, kurre! Nu dansar Rönnerdal! 
Ko ko och göken ropar uti hans gröna dal 
och se så många blommor som redan slagit ut 
på ängen: Gullviva, mandelblom, kattfot och 
blå viol. 

Rönnerdal han binder utav blommor en krans 
binder den kring håret, det gråa och rufsiga 
valsar in i stugan och har lutan till hands 
väcker frun och barnen med drill och kadens. 
Titta, ropar ungarna, pappa är en brud 
med blomsterkrans i håret 
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och nattskjorta till skrud 
och se så många blommor som redan slagit ut 
på ängen: Gullviva, mandelblom, kattfot och 
blå viol. 

41   Calle Schewens vals.  

Roslagens famn på den blommande ö 
där vågorna klucka mot strand 
och vassarna vaja och nyslaget hö 
det doftar emot mig ibland. 
Där sitter jag uti bersån på en bänk 
och lyssnar på tärnor och mås, 
som störta mot fjärden i glitter och stänk 
på jakt efter födan gunås. 

Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med 
kron till angenäm styrka och smak - 
och lyssnar till dragspelets lockande ton 
som hörs från mitt stugugemak. 
Jag är som en pojke fast farfar jag är 
ja rospiggen spritter i mig! 
Det blir bara värre med åren det där - 
med dans och med jäntornas blig. 

Se måsen med löjan i näbb han fick sitt! 
Men jag fick en arm om min hals! 
O, eviga ungdom mitt hjärta är ditt, 
spel opp jag vill dansa en vals! 
Det doftar det sjunger från skog och från sjö. 
I natt ska du vara min gäst! 
Här dansar Calle Schewen med Roslagens ros 
och solen går ner i nordväst. 

Då vilar min blommande ö vid min barm, 
du dunkelblå vindstilla fjärd, 
och juninattsskymningen smyger sig varm 
till sovande buskar och träd. 
Min älva du dansar så lyssnande tyst 
och tänker att karlar är troll, 
den skälver din barnsliga hand som jag kysst, 
och valsen förklingar i moll. 

Men hej alla vänner som gästar min ö! 
Jag är både nykter och klok! 
När morgonen gryr ska jag vålma mitt hö 
och vittja tvåhundrade krok! 
Fördöme dig skymning och drag nu din kos! 
Det brinner i martallens topp! 
Här dansar Calle Schewen med Roslagens ros, 
han dansar när solen går opp! 

42    Flickan i Havanna.  

Flickan i Havanna hon har inga pengar kvar 
sitter i ett fönster, vinkar åt en karl. 
Kom du glade sjömatros! Du ska få min röda 
ros! 
Jag är vacker du är ung - sjung av hjärtat 
sjung! 

Flickan i Havanna stänger dörrn av cederträ 
sjömannen är inne, flickan på hans knä. 
Vill du bli mitt hjärtas kung? Har du pengar i 
din pung? 
Jag är vacker du är ung - sjung av hjärtat 
sjung! 

Flickan i Havanna hörer då en sjömansröst: 
Pengar har jag inga, men en sak till tröst. 
Och ut ur sin jacka blå, tager han det hon ska 
få 
Du är vacker du är ung - sjung av hjärtat sjung! 

Flickan i Havanna skådar då med tjusad blick 
Ringen med rubiner som hon genast fick. 
Ringen kostar femton pund. Stanna du - en 
liten stund 
Jag är vacker du är ung - sjung av hjärtat 
sjung! 

Flickan i Havanna hon har inga pengar kvar, 
sitter i ett fönster, vinkar åt en karl. 
Handen prydes av en ring och kring barmen 
crépe de chine Jag är vacker jag är ung - sjung 
av hjärtat sjung! 

43   Fritjof och Carmencita.  

Samborombon en liten by förutan gata 
den ligger inte långt från Rio de la Plata, 
nästan i kanten av den blåa Atlanten 
och med Pampas bakom sig många hundra 
gröna mil, 
dit kom jag ridande en afton i april, 
för jag ville dansa tango! 
Dragspel, fiol och mandolin 
hördes från krogen och i salen steg jag in, 
där på bänken i mantilj och med en ros vid sin 
barm 
satt den bedårande lilla Carmencita. 
Mamman, värdinnan satt i vrån, 
hon tog mitt ridspö min pistol och min manton. 
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Jag bjöd upp och Carmencita sa: 
Sí gracias señor - ¡vamos a bailar este tango! 

Carmencita lilla vän, håller du utav mig än? 
Får jag tala med din pappa och din mamma, 
jag vill gifta mig med dig Carmencita! 
Nej, don Fritjof Andersson kom ej till 
Samborombon 
om ni hyser andra planer när det gäller mig än 
att dansa tango! 

Ack Carmencita gör mig inte så besviken, 
jag tänker skaffa mig ett jobb här i butiken, 
sköta mig noga, bara spara och knoga, 
inte spela och dricka men bara älska dig - 
säg Carmencita det är ändå blott med mig, 
säg som du vill dansa tango? 

Nej Fritjof, ni förstår musik 
men jag tror inte att ni kan stå i en butik, 
och förresten sa min pappa just idag att han 
visste 
vem som snart skulle fria till hans dotter. 
En som har tjugotusen kor 
och en estancia som är förfärligt stor. 
Han har prisbelönta tjurar han har oxar, får och 
svin, 
och han dansar underbart tango. 

Carmencita lilla vän akta dig för rika män! 
Lyckan den bor ej i oxar eller kor, 
och den kan inte heller köpas för pengar! 
Men min kärlek gör dig rik, 
skaffa mig ett jobb i er butik. 
Och när vi blir gifta söta ungar ska du få - 
som kan dansa tango! 

44   Dansen på Sunnanö.  

Det går en dans på Sunnanö, där dansar 
Rönnerdal 
med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal och 
genom fönstret strömmar in från 
skärgårdsnatten sval 
doft av syrener och jasmin i pensionatets sal, 
doft av syrener och jasmin i pensionatets sal.  

 Och lilla Evas arm är rund och fräknig hennes 
hy 
och röd som smultron hennes mun och 
klänningen är ny 
Herr Rönnerdal det är ju Ni som tar vem Ni 

vill ha 
bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört 
jaha, 
bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört 
jaha. 

- Att ta är inte min musik, nej fröken men att 
ge. 
Jag slösar men är ändå rik så länge jag kan se. 
Vad ser ni då herr Rönnerdal, kanske min nya 
kjol? - 
Ja den och kanske något mer - ta hit en bra 
fiol! - 
Ja den och kanske något mer - ta hit en bra 
fiol! 

Det går en dans på Sunnanö till Rönnerdals 
fiol, 
där dansar vågor, dansar vind och snön som 
föll i fjol 
den virvlar där, det går ett brus igenom park 
och sal 
och sommarmorgonen står ljus och södergöken 
gal, 
och sommarmorgonen står ljus och södergöken 
gal. 

 Och lilla Eva dansar ut med fänrik Rosenberg 
och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes 
färg. 
Men Rönnerdal är blek och skön och spelar 
som en gud 
och svävar i en högre rymd, där Eva är hans 
brud, 
och svävar i en högre rymd, där Eva är hans 
brud 

 


