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studios. 

sofiatsinadze
Rektangel



2 

Broder Jakob 
Fransk folkvisa 

Broder Jakob, broder Jakob, 
Sover du, sover du? 
Hör du inte klockan, hör du inte klockan? 
Ding, ding, dång. Ding, ding, dång 
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Kom, Julia vi gå 
Svensk folkvisa 

Kom Julia vi gå med stora träskor på 
Kom Julia, kom Julia, kom Julia, vi gå. 

Vad heter då din fästman som bor i Lundagård? 
Vad heter då din fästman som bor i Lundagård? 

Min fästman heter Kalle och bor i Lundagård. 
Min fästman heter Kalle och bor i Lundagård. 

Kom Julia vi gå med stora träskor på 
Kom Julia, kom Julia, kom Julia vi gå. 
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Vi äro musikanter 
Svensk folkvisa 

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg, 
vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg. 
Vi kan spela filolioliolej 
och vi kan spela basfiol och flöjt. 
Och vi kan dansa bomfalleralla, 
bomfalleralla, bomfalleralla! 
Vi kan dansa bomfalleralla, bomfallerallan lej! 

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg, 
vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg. 
Vi kan spela filolioliolej 
och vi kan spela basfiol och flöjt. 
Och vi kan dansa andra hållet, 
andra hållet, andra hållet. 
Vi kan dansa andra hållet, andra hållet med! 
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En sjöman älskar havets våg 
Gustaf Arthur Ossian Limborg 

En sjöman älskar havets våg, ja vågornas brus. 
När stormen skakar mast och tåg, hör stormarnas sus! 
Farväl, farväl förtjusande mö! Vi komma väl snart igen. 
 
Min trogna flickas varma kyss - hör vågornas brus - 
för sista gången fick jag nyss. Hör stormarnas sus! 
Farväl, farväl förtjusande mö! Vi komma väl snart igen. 
 
  

http://sv.wikisource.org/w/index.php?title=F%C3%B6rfattare:Gustaf_Arthur_Ossian_Limborg&action=edit&redlink=1
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Vem kan segla förutan vind? 
Folkvisa från Åland 

Vem kan segla förutan vind?  
Vem kan ro utan åror?  
Vem kan skiljas från vännen sin  
utan att fälla tårar?  
 
Jag kan segla förutan vind,  
jag kan ro utan åror,  
men ej skiljas från vännen min  
utan att fälla tårar.  
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I natt jag drömde 

Ed McCurdy & C. Vreeswijk 

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 konvolut 
och reste sig 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. 

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

sofiatsinadze
Rektangel



 
 

 8 

Vårvindar friska  
Svensk folkvisa, text: Julia Nyberg 

Vårvindar friska, leka och viska 
lunderna kring likt älskande par 
Strömmarna ila, finna ej vila 
förrän i havet störtvågen far. 
 
Klappa mitt hjärta, klaga och hör 
vallhornets klang bland klipporna dör. 
Strömkarlen spelar, sorgerna delar 
vakan kring berg och dal. 
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Sov du lilla videung 
Alice Tegnér & Zacharias Topelius 

Sov du lilla videung än så är det vinter. 
Än så sova björk och ljung ros och hyacinter. 
Än så är det långt till vår, innan rönn i blomma står. 
Sov du lilla vide, än så är det vinter. 
 
Solskensöga ser på dig, solskensfamn dig vaggar. 
Snart blir grönt på skogens stig, och var blomma flaggar. 
Än en liten solskensbön: vide liten blir så grön. 
Solskensöga ser dig. Solskensfamn dig vaggar. 
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I sommarens soliga dagar 
Gammal marschmelodi, text Gustaf Johansson 
 
I sommarens soliga dagar 
vi gå genom skogar och hagar. 
På färdens besvär ingen klagar, 
vi sjunga var vi gå. Hallå! Hallå! 
 
Du som är ung, kom med och sjung 
och sitt ej hemma slö och tung.  
Vår sångartropp han gångar opp 
på kullens allra högsta topp 
 
I sommarens soliga dagar 
vi sjungar var vi gå. Hallå! Hallå! 
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Uti vår hage 
Svensk folkvisa 

Uti vår hage där växa blå bär.  
Kom hjärtansfröjd!  
Vill du mig något, så träffas vi där.  
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!  
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!  
 
Fagra små blommor där bjuda till dans.  
Kom hjärtansfröjd!  
Vill du, så binder jag åt dig en krans.  
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!  
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!  
 
Uti vår hage finns blommor och bär.  
Kom hjärtansfröjd!  
Men utav alla du kärast mig är.  
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!  
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd! 
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Fjäriln vingad syns på Haga 
Carl Michael Bellman  

Fjäriln vingad syns på Haga, 
Mellan dimmors frost och dun, 
Sig sitt gröna skjul tillaga, 
Och i blomman, sin paulun; 
Minsta kräk i kärr och syra, 
Nyss av Solens värma väckt, 
Till en ny högtidlig yra 
Eldas vid Zephirens fläkt. 
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Vi gå över daggstänkta berg 
Edwin Ericson  & Olof Thunman  
 
Vi gå över daggstänkta berg, fallera, 
Som lånat av smaragderna sin färg, fallera. 
Och sorger har vi inga, våra glada visor klinga 
När vi gå över daggstänkta berg, fallera. 
 
De gamla och kloka må le, fallera, 
Vi äro ej förståndiga som de, fallera. 
Men vem skulle sjunga om våren den unga, 
Om vi vore kloka som de, fallera? 
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Här är gudagott att vara 
Gunnar Wennerberg 
 
Här är gudagott att vara 
o, vad livet dock är skönt. 
Hör, vad fröjd från fåglars skara 
se vad gräset lyser grönt. 
Humlan surrar, fjäriln prålar, 
lärkan slår i skyn sin drill, 
och ur nektarfyllda skålar 
dricka oss små blommor till. 
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Den blomstertid nu kommer,  Sv ps 199 
Text: Israel Kolmodin / J.O. Wallin 

Den blomstertid nu kommer 
med lust och fägring stor. 
Du nalkas, ljuva sommar, 
då gräs och gröda gror. 
Med blid och livlig värma 
till allt som varit dött, 
sig solens strålar närma, 
och allt blir återfött. 

De fagra blomsterängar 
och åkerns ädla säd, 
de rika örtesängar 
och lundens gröna träd, 
de skola oss påminna 
Guds godhets rikedom, 
att vi den nåd besinna 
som räcker året om. 
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Tryggare kan ingen vara, Sv ps 248  
Tysk melodi, sv text Lina Sandell 
 
Tryggare kan ingen vara 
än Guds lilla barnaskara, 
sjärnan ej på himlafästet 
fågeln ej i kända nästet. 
 
Herren sina trogna vårdar 
uti Sions helga gårdar; 
över dem han sig förbarmar, 
bär dem uppå fadersarmar. 
 
Vad han tar och vad han giver, 
samme Fader han dock bliver, 
och hans mål är blott det ena: 
barnets sanna väl allena. 
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Blott en dag, Sv ps 249 
Lina Sandell 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst vad än som kommer på! 
Allt ju vilar i min Faders händer, 
skulle jag, som barn, väl ängslas då? 
Han som bär för mig en Faders hjärta, han 
ju ger åt varje nyfödd dag, 
dess beskärda del av fröjd och smärta, 
möda, vila och behag. 

Själv han är mig alla dagar nära, 
för var särskild tid med särskild nåd. 
Varje dags bekymmer vill han bära, 
han som heter både Kraft och Råd. 
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandringsstig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara,” 
detta löfte gav han mig. 

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott 
vid dina löften, Herre kär, 
ej min tro och ej den tröst förspilla, 
som i ordet mig förvarad är. 
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, 
taga ur din trogna fadershand 
blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
tills jag nått det goda land. 
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Trollmors vaggvisa 
Margit Holmberg 

När trollmor har lagt de elva små trollen 
och bundit fast dem i svansen 
då sjunger hon sakta för elva små trollen 
de vackraste ord hon känner; 
Ho aj aj aj aj buff! Ho aj aj aj aj buff! Ho aj aj aj aj buff buff!         
Ho aj aj aj aj buff! 
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