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Jag tror på sommaren 

  G                         D7 

Kortast och blekast vintersol finns en decemberdag 
                                   Am      D7                      G 

kallad för Tomas Tvivlaren för att hans tro var svag. 
   G                   D7 

Han skulle aldrig någonsin trott på en sol en vår.  
            Am      D7                       G 
Ändå förvandlas vintern till sommar vartenda år. 
 
         G            Am    D7 

Jag tror, jag tror på sommmaren. Jag tror, jag tror på sol igen. 
        Am                    D7                                                       G              D7 

Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. 
         G              C  

Jag tror på dröm om sommarhus med täppa och med lindars sus,  
                                    G     E7         A7         D7          G 

en speleman med sin fiol och luften fylld av kaprifol. 
 
  G                              D7 

Midsommarafton natten lång, kärlek och dans och sång. 
                                      Am          D7                        G 

Solen som plötsligt börjar gå upp och ner på en gång. 
   G                           D7 

Pojken med flickans hand i sin viskar och får till svar 
                Am           D7                         G 
löften han gått och hoppats på under det år som var. 

         G            Am    D7 

Jag tror, jag tror på sommmaren. Jag tror, jag tror på sol igen. 
        Am                    D7                                                       G              D7 

Jag pyntar mig i blå kravatt och hälsar dig med blommig hatt. 
         G              C 

Jag tror på dröm om sommarhus med täppa och med lindars sus,  
                                    G     E7         A7         D7          G 

en speleman med sin fiol och luften fylld av kaprifol.  
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Kostervalsen  
 
   D        A7     D               F#7                  G 

Kom i koster vals, slå din runda arm om min hals. 
Em                 A7         D 

Ja' dig föra får, hi-o-hej va' dä' veftar å' går. 
   D          A7         D    D7               G 

Koster valsen går lek å' smek blir i skrevor å' snår. 
 G  D        A7              D 

Ja' ä' din å' du ä' min, allra kärestan min. 
 
Refräng;  
 
   D              D7         G      D    G                         Em       G        
Däjeliga mö på Kosterö du min lilla rara fästemö 
   A7                       D                       Em               A7       D 
Maja lella hej, Maja lella säj, säj vell du gefta dej. 
 
   D         A7    D        F#7         G 

Kom i Kosterbåt nu i natten följas vi åt, 
Em                   A7                       D 

ut på hav vi gå, där som marelden blänker så blå, 
D               A7      D    D7               G 

ja' dej smeka vell, där som dyningen lyser som ell'. 
 G  D        A7              D 

Ja' ä' din å' du ä' min, allra kärestan min. 
 
 
Refräng;  Däjeliga mö på Kosterö ... 
 
 
   D       A7   D               F#7               G 

Kom uti min famn, i din famn ja' finner min hamn. 
  Em               A7          D 

Maja, ja' ä' din, du ä' min, allrakärestan min. 
   D       A7        D          D7        G 

Maja, ja' å ' du, kuttrasju, mun mot mun kuttrasju. 
 G  D        A7              D 

Ja' ä' din å' du ä' min, allra kärestan min. 
 
 
Refräng;  Däjeliga mö på Kosterö ... 
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Idas Sommarvisa 

          D                     Em             A7                             D 

Du ska inte tro det blir sommar Ifall inte nån sätter fart 
        D                          Em                  A7                           D 

På sommarn och gör lite somrigt för då kommer blommorna snart 
        F#m       Em                    A7                              F#7 

Jag gör så att blommorna blommar Jag gör hela kohagen grön 
         Bm                                   Em           A7                         D 

Och nu så har sommaren kommit För jag har just tagit bort snön 

 
           D                        Em 

Jag gör mycket vatten i bäcken 
        A7                            D 

Så där så det hoppar och far 
          D                                  Em 

Jag gör fullt med svalor som flyger 
           A7                              D 

Och myggor som svalorna tar 
        F#m                   Em 

Jag gör löven nya på träden 
              A7                                 F#7 

Och små fågelbon här och där 
         Bm                                       Em 

Jag gör himlen vacker om kvällen  
        A7                           D 

För jag gör den alldeles skär 

 
               D                               Em 

Och smultron det ger jag åt barna 
         A7                               D 

För det tycker jag dom kan få 
          D                     Em 

Och andra små roliga saker 
            A7                                D 

Som passar när barna är små 
        F#m                   Em 

Och jag gör så roliga ställen  
          A7                             F#7 

Där barna kan springa omkring 
         Bm                               Em 

Då blir barna fulla med sommar 
           A7                             D 

Och bena blir fulla med spring  
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Dans på Brännö brygga 

  
D                    A7                       D 

Kors va de vimlar av segel i da. Är de kappsegling? Nej de ä lörda! 
D          D7         G                     E7               A7 

Ja vesst! Då förstår jag vatt pojkarna ska. Dom har enna som ledit i da. 
D                    A7                                     D 

Där seglar Kålle med kubben på svaj. Hej på dej dö! Hur har du det själv då. 
D           D7           G                   E7              A7 

De ä tjo vad det vefftar kom me om du vill! Ja, du vet la va vi lägger till? 
  
Refräng: 
             D       A7           D                Dim2         A7 

De ä dans på Brännö brygga en gammal och kär tradition. 
  Em                   A7           D   E7                                    A7 

Fullt med publik och trevli musik! Ja, va var en vals utan dragspelets ton,  
                 D            A7          D   D7            G 

och en dans på Brännö brygga är för många ett stort äventyr. 
               Em             Gm                  D                              Em  A7  D 

Där är glädje och fest! Se där ute i väst blinkar Vinga  fyr. 
 
Omkväde: 
   G                  Am7 

Från Vinga Sand (dunk dunk dunk dunk dunk)  
  D7                 G 

hörs in mot land (dunk dunk dunk dunk dunk) 
   G     Am7     D7                        C        G 

blandat med dragspelslåt dunket från en feskebåt. 
   G                   Am7 

Dansen den går, (dunk dunk dunk dunk dunk) 
   D7               G 

hjärtat det slår, (dunk dunk dunk dunk dunk) 
   G               C      Dim1  G           D7       G 

slår för en liten vän och för Bohuslän. 
 
D        A7                             D 

Ada å Beda å Kålle å ja tar en vickning i ruffen på ”Flory”, 
D            D7    G                                               E7                            A7 

Å ”preppen” den hänger i tamp som den ska, men i sällskap med ”tra-lal-lal.la”. 
D                 A7                                                   D 

Kålle som är på ett prima humör elegant bjuder upp med ett: ”Ska vi?” 
D                     D7    G                                         E7                A7                    

 Å me Ada i famn går han in för en dans som om tyngdlagen alls inte fanns. 

 

Refräng: De ä dans på Brännö brygga.... 
 

Omkväde: Från Vinga Sand.....  
 

 

Komp: Vals 
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Visa vid midsommartid  Text: Rune Lindström, Musik: Håkan Norlén 1946 

 
 
      Em             B7              Em                    C 

Du lindar av olvon en midsommarkrans 
          B7                                Em 

och hänger den om ditt hår. 
           Em             B7                    Em            C 

Du skrattar åt mångubbens benvita glans, 
           B7                           Em 

som högt över tallen står. 
     E                     B7                  E                B7       

I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn 
   E                        B          F#7    B7 

i långdans, i språngdans på glödande järn. 
    Em               B7              Em                 C 

I natt är du bjuden av dimman till dans, 
       B7                                 Em 

där Ull-Stina, Kull-Lina går. 
 

       Em              B7                  Em                C 

Nu tager du månen från Blåbergets kam 
       B7                               Em 

att ge dig en glorias sken. 
        Em                  B7          Em              C 

Och ynglet som avlas i gölarnas slam 
        B7                             Em 

blir fålar på flygande ben. 
        E                 B7                  E                   B7       

Nu far du till Mosslinda, Mosslunda mor, 
         E                  B F#7             B7 

där Ull-Stina, Kull-Lina, Gull-Fina bor. 
   Em                   B7                   Em              C 

I natt skall du somna vid Svartrama damm 
         B7                                     Em 

där natten och mossan är len. 
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Syner i Lövsprickningen Text: Nils Ferlin 
 
   D            A7 

Nu brinner vårens blåa eld, på Abborbergets krön, 
               D 

där dansar Kalle Knopare, gudomligt ung och skön. 
          G 

Krökt sitter Ivan speleman och flinar vid sitt spel, 
           G     D                         A7                   D 

och Rallar-Anton känner sej rätt salig för sin del. 
           G     D                         A7                   D 

och Rallar-Anton känner sej rätt salig för sin del. 
 
   D                   A7 

Hej, vinkar Tryckar-Pelle han är smärt och han är flink, 
          D 

och hostar du en maning är han redo på en blink. 
             G 

Han bugar för Amanda och så hånfull och så mörk,  
           G           D                               A7                       D 

står herr studenten Bläcksta-Nils och spanar bak en björk.  
           G           D                               A7                       D 

står herr studenten Bläcksta-Nils och spanar bak en björk. 
 
   D              A7 

Det går en svag resedadoft av markens unga gräs, 
                    D 

där strös av Perbergs-Joel några "no" och några "yes". 
            G 

Och Inga-Lill från backarna hon tror att nästa vals, 
            G      D                       A7                                D 

skall Bagar-Harald linda ömt sin arm kring hennes hals.   
            G      D                       A7                                D 

skall Bagar-Harald linda ömt sin arm kring hennes hals 
 
   D                 A7 

Nu lövas det i dalar och nu lövas det på höjd, 
                            D 

nu dallrar månget hjärta i sin första svårmods fröjd. 
                 G 

Och Munkås-Nicklas pojke konfirmerad jämt och rätt, 
           G       D                         A7                 D 

han går i bror sins byxor nu och sträcker cigarett.   
          G       D                         A7                 D 

han går i bror sins byxor nu och sträcker cigarett  
 
   D                      A7 

Nu lyser det till sommar och nu lyser det till sol, 
                  D 

ack kypare, ack kypare, förunna mej en stol. 
                          G 

Förunna mej en hela och en halva och en ters,  
         G                     D                      A7                   D 

att glömma mina bleka år och mina tomma vers! 
         G                     D                      A7                   D 

att glömma mina bleka år och mina tomma vers!  
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Visa vid vindens ängar - Mats Paulson 

D              F#7         Bm                    Em7         E7         A 

Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. 
                            D            F#7         Bm  G                 A7    D 

Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. 
                   G                         A7         F#m                          B7 

Jag ville sjunga om Katarina, till träklangsflöjter och alcymbal 
                         Em7                    A7    Bm7            E7           A7 

men vindens toner blir sommarns sånger, jag bara lyssnar i björklövssal. 
                      D               F#7         Bm                     Em7        E7         A 

Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en tyllgardin. 
                            D            F#7         Bm   G                 A7    D 

Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. 
 
                       D        F#7     Bm           Em7         E7     A 

Det går en flicka i aspelunden, jag har ett gulnat fotografi. 
                       D                   F#7          Bm  G                  A7       D 

Med åren blev hon en dröm, en saga, en ensam vandrares sympati. 
                    G                      A7 F#m                       B7 

Jag ska skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet 
                         Em7                A7                      Bm7              E7         A7 

men ord blir stumma och toner döda och visans tanke blir hemlighet. 
                       D        F#7     Bm           Em7         E7     A 

Det går en flicka i aspelunden, jag har ett gulnat fotografi. 
                       D                   F#7          Bm  G                  A7       D 

Med åren blev hon en dröm, en saga, en ensam vandrares sympati. 

 

 

    

Emma 

           Hm            F
#
7                       Hm 

Säg minns du den gången, den månskenskvällen, vi dansade helt allén.  
               Hm                 F

#
7                        Hm 

Då du svor och du lova och heligt bedyra att alltid, alltid va min.  
          Em                    Hm           F

#
7                        Hm 

Å å å Emma, Emma å Emma, Emma du svor att alltid va min. 

          Em                    Hm           F
#
7                        Hm 

Å å å Emma, Emma å Emma, Emma du svor att alltid va min. 

KOMP: Vals 
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Blå Visan  Ingela Strandberg 

                        D        A7 

Nu blommar Isopen I långa rader 

              D 

och än går blodet runt å jag är ung 
                        A7 

Jag skördar Salvia och blå lavendel 
                         D  

och bakom gärdsgård doftar pors,å ljung 

 

Refräng: 
                       D                   A7 

Och mina drömmar e så blå som himelen 
                  D 

och allt jag tänker på kan ingen nå 
                           A7 

 och än går blodet runt å än så lever jag 

                       D  

Jag finns just här  å nu en sommardag 

 
                        D                    A7 

Och solen skiner skönt på höns å katter 
                     D 

och solen skiner skönt på mull o grus 
                                   A7 

Vid mitt staket står en av närmsta grannarna 

                  D  

och svär som vanligt å spottar snus 

 

 

Refräng: Och mina drömmar.... 

 
                      D               A7 

Och i min trädgård växer ros o kammomill 
               D 

och allt är vildvuxet å grönt å skönt 
                        A7 

och själv så växer jag precis som jag vill 
                      D  

Att rätta till mig är inte lönt 

 

 

Refräng: Och mina drömmar.... 
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I Washed My Hands In Muddy Water 

 

            D                                  A7 

I was born - - in Macon, Georgia 
                                    D 

They kept my dad - - in the Macon jail 
                             D7                             G 

Dad said "Son, if you keep your hands clean 
 D                                         A7                                   D 

You won't hear them bloodhounds on your trail" 
 
 D                                         A7  

But I fell in - - with bad companions 
                                           D 

We robbed a man - - in Tennessee 
                                                 D7         G 

The sheriff caught me - - way up in Nashville 
            D                  A7                        D 

They locked me up and threw away the key 
 
Chorus: 
   D                                            A7 

I washed my hands - - in muddy water 
                                                  D 

I washed my hands - - but they didn't come clean 
                            D7                           G 

I tried to do - - like Daddy told me 
             D                          A7                                 D 

But I must have washed my hands in a muddy stream 
 
D                                                    A7  

I asked the jailor - - "When's my time up?" 
                                   D 

He said "Son - - we won't forget 
                                D7                      G 

And if you try - - to keep your hands clean 
D                                A7                            D 

We may make a good man of you yet" 
 
D                                                 A7  

I couldn't wait - - to do my sentence 
                                     D 

I broke out of the Nashville jail 
                                 D7                 G 

I just crossed - - the line of Georgia 
        D                                 A7                                 D 

And I can hear them bloodhounds on my trail 
 
 
Chorus: I washed my hands - - in muddy water.. See above. 
 
Komp: Tvättbrädeskomp 
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Inbjudan till Bohuslän        (KOMP: Tvättbräde) 

        D               Em 

Som blågrå dyning bohusbergen rullar 
  A7         D 

I ödsligt majestät mot havets rand 
                                                Em 

Men mellan dess kala urtidskullar 
   A7               D 

Är bördig jord och gammalt bondeland 
 D7                 G             D 

Dit tränger Skagerack med blåa kilar 
                     E7                               A7 

Och strida strömmar klara som kristall 
         D            Em 

Och lummig lövlund står med björk och pilar 
         A7                 D 

Och ask och ek vid ladugård och stall 
 
           D     Em 

Kom, Rönnerdahl till Ängön nu om våren! 
     A7                    D 

Nu häckar ejder, gravand, mås och trut 
                                                           Em 

I vildrosbuskarana och björnbärssnåren 
                  A7       D 

Har finkarna och mesarna tittut 
 D7                G              D 

På slånens taggiga och svarta grenar 
                    E7                                            A7 

Syns inga gröna blad, med knopp och blom 
        D    Em 

Som breder över gråa gärdsgårdsstenar 
         A7          D 

Ett pärlstrött flor av snövit rikedom 
 
        D   Em 

Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna 
           A7                         D 

Med slån och hagtorn, böjda djupt av storm 
                                                                 Em 

Med gamla båtvrak som har multnat gröna 
      A7                      D 

Men än, i brustna skrov, bär vågens form 
 D7                G                             D 

Där mellan hav och land, på sand som skrider 
                        E7                                   A7 

På tång som gungar, kan du ensam gå 
  D        Em 

Och leva i de längst förflydda tider 
    A7       D 

Och i ditt släktes framtid likaså 

 

Komp: Tvättbrädekomp 
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Dans på Sunnanö 

 

           G                      Am   D7 

Det går en dans på Sunnanö där dansar Rönnerdal 
          G          D7        G       G7 

med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal 
         C                      G           Em            A7               D     D7 

och genom fönstren strömmar in från skärgårdsnatten sval 
  G               C         G           Am   Em        Am       H 

doft av syrener och jasmin i pensionatets sal 
  G               C         G           Em    Am        D7        G 

doft av syrener och jasmin i pensionatets sal 
 
 
           G                      Am                   D7 

Där går en dans på Sunnanö till Rönnerdals fiol 
                          G              D7     G       G7 

där dansar vågor valsar vind och snön som föll i fjol 
          C                G          Em     A7                         D       D7 

den virvlar där där går ett brus igenom park och sal 
          G              C        G             Am          Em      Am        H 

och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal 
         G               C         G            Em          Am      D7         G 

och sommarmorgonen står ljus och södergöken gal 
 
           G            Am             D7 

Och lilla Eva dansar ut med Fänrik Rosenberg 
                      G          D7           G       G7 

och inga fräknar syns på hyn så röd är hennes färg 
             C                 G             Em              A7         D     D7 

men Rönnerdal är blek och skön och spelar som en gud 
            G      C         G         Am          Em   Am              H 

och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud 
            G      C         G        Em            Am   D7              G 

och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud 
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I never will forget what you've done to me 
 

Chorus: 
G   D 

Oh-oh-oh-oh, what you've done to me 
   G 

Oh-oh-oh-oh, what you've done to me 
             G7             C 

Oh-oh-oh-oh, what you've done to me 
                G                            D              G 

I never will forget what you've done to me 
 
G                                   D 

I took your tender lovin', that's what I've done to you 
                                   G 

I took your tender lovin', that's what I've done to you 
                                   G7                        C 

I took your tender lovin', that's what I've done to you 
                G                            D              G 

I never will forget what you've done to me 
 
Chorus: 
 
G                                              D 

I stole your sweet little kisses, that's what I've done to you 
                                              G 

I stole your sweet little kisses, that's what I've done to you 
                                            G7                        C 

I stole your sweet little kisses, that's what I've done to you 
                G                            D              G 

I never will forget what you've done to me 
 
Chorus: 
 
G                                              D 

You've driven me to madness, that's what you've done to me 
                                                      G 

You've gone and left me sadness, that's what you've done to me 
                                           G7                C                 

Return and bring me gladness, I love you, can't you see 
                G                            D             G 

I never will forget what you've done to me 
     C                G                            D             G 

I never will forget what you've done to me 
 

Komp: Tvättbrädekomp 
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Blue Eyes Crying In the Rain 
 
D 

In the twilight glow I see her 
A7                                       D 

Blue eyes cryin' in the rain 
 D 

As we kissed good-bye and parted 
      A7                                    D           D7 

I knew we'd never meet again 
  
Bridge: 
G 

Love is like a dying ember 
D                            A7 

Only memories remain 
D 

Through the ages I'll remember 
   A7                                      D 

Blue eyes crying in the rain 
  
D  

Now my hair has turned to silver 
A7                                       D 

All my life I've love in vain  
D  

I can see her star in heaven  
    A7                                       D           D7 

Blue eyes Crying in the rain 
 
Bridge: 
G 

Someday when we meet up yonder 
    D                                             A7 

We'll stroll hand in hand again 
D 

In the land that knows no parting 
    A7                                    D            

Blue eyes crying in the rain 
   A7                                      D 

Blue eyes crying in the rain 
   A7                                      D 

Blue eyes crying in the rain 
 
Komp: Tvättbräde 
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Visa mig hur man går hem  
 
D                      D7  

Visa mig hur man går hem,  
        G             D  

jag känner att jag måste gå i säng!  
               E7                      A7  

Försökte röka pipa för en halvtimme sen, av yrsel fick en släng  
           D                 D7  

Så strunta i var jag bor,  
         G   F#7  

och led mig hem till min mor!  
               D                                        D7           B7  

När ni hör mig sjunga denna glada refräng,  
E7              A7                     D    

visa mig hur man går hem!  
 
D                      D7  

Visa mig hur man går hem,  
        G             D  

jag känner att jag måste gå i säng!  
                               E7                      A7  

Försökte ta en drink för knappt en halvtimme sen, av yrsel fick en släng  
           D                 D7  

Så strunta i var jag bor,  
         G   F#7  

och led mig hem till min mor!  
               D                                        D7           B7  

När ni hör mig sjunga denna glada refräng,  
E7              A7                     D    

visa mig hur man går hem!  
 

KOMP: Rockkompet 
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