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Sånger vi sjunger I Örebro Spelmanslag

En sjömansbrud

En sjömansbrud skall blåklädd gå.
Rio rio rej
Att hon skall likna böljan blå
Håll ann så go.
En sjömans största nöje är
Rio...
Att hålla vackra flickor kär
Håll...
När som en sjöman går i land
Rio...
Då tar han flickan i sin famn
Håll . . . .
0 stormen viner och åskan går
Rio...
Då måste en sjöman på däcket stå
Håll...
0 åskan dundrar knall på knall
Rio...
Ds står en man vid varje fall
Håll...

Finpolska

Fin är du när du går till din vän
fin är du när du kommer igen.
Fin är  du, fin vill du vara, du är fin.
Fin är du fin vill du vara, du är fin.
Fin är du uti alla manér
fin är du när på vännen du ser.
Fin är du, fin vill du vara, du är fin.
Fin är du, fin vill du vara, du är fin.

Kom fattigdom

Kom fattigdom å häng dig på
så får du åka till Örebro.
Har du mera pengar
får du åka längre
annars får du knalla av å gå.

Jag blåste i min...

Jag plåste i min pipa
då kom en liten duva fram
Hon hette RännarStina
Jag tog ‘na i min famn
Trall.. . . . . . . . .
Sen gångar jag till skogen
med bössa och pistolen
att skjuta unga duvor
och sällan nyttja krut
Trall.. . . . . . .
Å nu så ska vi supa
så länge som vi pengar ha
Å sen så ska vi borga
å supa lika bra
Trall . . . . . . . .
Å brännvinet vi super
får flickorna betala
men ölet vi dricker
betalar vi själv
Trall.....
Vad angår de dej
vad jag super eller dricker
för inga kreditorer
betalar du för mej
Trall......

Nu alla goda vänners skål gutår
Visan sjöngs på 1700-talet, och det finns
många
varianter. Här återges en allmänt sjungen.

Nu alla goda vänners skål gutår
Nu alla goda vänners skål gutår
Närvarande frånvarande
och de som komma farande
Gu-tår!

Supen

Supen är som rosen dagg.
Supen är som rosen dagg.
Ro, ro ro, sen, sen, sen,
dagg, dagg, dagg,
filebom bom bom.
Supen är som rosen dagg.

”Det är roligt att sjunga
för då får man höra hur det låter”



2

Räven och räfsan
Efter Ragnar Gustavsson, Mosås

./.Och bonden han gick sej ut åt grönan äng
och där mötte honom räven../.

Ack om jag hade huden din
till foder under luvan min, till julen.

./.Ett gångande skepp det vill jag giva dig
det bästa som du vill hava./.

Bara jag får huden din
till foder under luvan min, till julen

./.Ett gångande skepp det vill jag inte ha
ty det kan jag inte styra./.

Aldrig så får du huden min
till foder under luvan din, till julen

./.En välgödder oxe vill jag giva dig
den bästa som du vill hava./.

Bara jag får huden din
till foder under luvan min, till julen

./.En välgödder oxe vill jag inte ha
ty den kan jag inte slakta./.

Aldrig så får du huden min
till foder under luvan din, till julen

./.En välgödder gås den vill jag giva dig
den bästa som du vill hava./.

Bara jag får huden din
till foder under luvan min, till julen

./.En välgödder gås hon vore bra att ha
men svårt är att huden mista./.

Aldrig så får du huden min
till foder under luvan din, till julen

Och ut kommer rävens syser så fin
och hon vill med räven tala

-Ack ej må du sälja bonden ditt skinn
ty han kan det ej betala.

Aldrig så får han huden din
till foder under luvan sin ,till julen

Och bonden han spände båge för knä
-Äsch hör bara på den gläfsan

Och bonden han spände båge för knä
och skjöt både räv och räfsan.

-Sir du nu att ja knip ditt skinn
till foder under luvan min, till julen.

Anders Zorns snapsvisa
En brännvinslåt från Mora bl a
sjungen ev Ander Zorn

Få, få, få, få, få me lite upp i kosa.
Få, få, få, få, få me lite upp i kosa.
Jen gång å- jen gång
å jen gång å- jen gång till
Trall

Å när man går till krogen

//:Å när man går till krogen
så tager man så långa steg
för man blir sällan bjuden
att vandra denna väg://
//: Å när man kommer fram
tumla man om varann
så att man knappast kommer fram://
//:Å dessa muntra ställen
kan ingen mänska gå förbi
Å dessa små mamseller
kan ingen låta bli//:
//:Där får man sig ett rus
en pris snus taga mus
och därtill pipor med kardus://
//:Och prästen han predikar
om dryckenskap och fylleri
men han är oss alla lika
och tar en sup som vi://
//:Men endast av den sort
som gör gott i hans kropp
så att han inte lessnar opp://
//:Kom hit du krögarkärring
ta hit min rock, ta hit min
käpp
och räkna mina slantar
för pungen känns så lätt://
//:För super man sig full
står på lull och ramlar kull
då är man sällan sorgefull:/
/
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Och vem skall denna...

Och vem skall denna supen tillhöra
min vän så god
Jo den ska du NN hava i lustigt mod.
Det lutar så till drick drick som du vill
tre kappar å rad så kommer där
alls inget klander åstad.
Förutom buller och utan bång
skall denna skålen nu hava sin gång
till ljusan dag.

Sjömansvisa
efter Björn Ståbi

//:Vår lastning vi avlade
En annan mottog den
Sen gav vi oss mot hemmet
Vårt kära land igen://
f/:Jo vi seglade så gladeligt
alltefter Guds behag
Och kommo hem till Sverige
alltpå den 4:de julidag://

Kära min moder

Kära min moder banna inte mej
för jag var så sen om kvällen.
Pojkarna hålla mycket av mej
och därför var jag så länge.
Spelmannen spelte fiol och dans
pojkarna dansa dansa i dans
det gjorde jag och det gick så bra
därför var jag så länge.

Gammal och Ung

Gammal och ung, gammal och ung
öppna på din penningapung
och giv åt en rasker spelman
Tack o tack ska gossen ha
för denna skänk och gåva
en vacker flicka ska han få
på armen ska hon sova.

Polska från Lillkyrka

Inte vet jag, men väl förstår jag,
att inga Lillkyrkaflickor får jag,
och mej däsamma dä gör dä visst,
för ta mej katten ja’ dem vill ha.

Gubben och Gumman
Polska efier Pelle Molins vissamling

Gubben han sej åt barrskogen gick
att skära de käppar hvita,
Gumma’ hon in i kammaren gick å sa,
du ska sjelf dem slita
När han kom hem , då va de igång.
Bänkar å bo’l i vildaste språng.
Hurra för mej, dä säjjir ja dej!
Den dagen han glömmes aldrig
ÅTräta ho stog i dagarna tre,
Å alltjemt så vardt dä värre.
Sist måste gubben falla på knä
å kalla si gumma’ herre.
För när han kom hem...

Vaggvisa från Älvdalen
En visa efter Bälter Selma Hansback

Långt bort i skogen bland mossiga bergen.
Ligger en koja från världsbullret skild
Lammena, lammena, lammena mina små
Där finns den vännen som aldrig jag lämna
må.
Lammena, lammena, lammena mina små
Där finns den vännen som aldrig jag lämna
må.
Långt bort i skogen bland mossiga bergen.
Ligger en koja från världsbullret skild
Lammena, lammena, lammena mina små
Där finns den vännen som aldrig jag lämna
må
Lammena, lammen, lammena mina mina små
Där finns den vännen som långt bort bland
bergen gå

Nu går vi till...

//:Nu går vi till Risjerk
och tager oss en sup
Det gör gott i magen
att få en liten sup://
ll:Å jag lovar liv och död
att på mig går ingen nöd
så länge det finns brännvin
och gossar/kullor i över-
flöd//:



4

Å jag drecker...

Å jag drecker brännvin
nu mens jag lever
När jag blir gammal
har jag inte tid.
När som jag själver ligger i mull
kan jag fäll inte supa mig full
När som jag själv ligga i mull
kan jag fäll inte supa.

Pilleknäckarn’n
Skåne

Jag har vatt i Höja
jag har vatt i Starrby
jag har vatt i Kälna och Griinewalds kro’.
Där fick vi kaffe
där fick vi göka
där fick vi pilleknäckare sju.
//:Är det likt nånting
är det likt nånting
att sju pilleknäckare satt i go’ ro.://
//:Jag har druckit sju pilleknäckare
jag kan dricka sju ännu.://

Jag har vart i Höja

Jag har vart i Höja
Jag har vart i Höja
Jag har vart i Herrestads gästgivaregård
Där fick jag snusa
Där fick jag busa (gossarna)
Där fick jag krusa i flickornas hår
Men jag fick inte ligga hos pigan (drängen)
Jag fick bara sitta vid sidan (sängen)
Jag fick inga kakor till kaffet
Jag fick bara vatten och bröd .

Skomakarn
Melodin spridd i olika landskap

Skomakarn, skolåda,
lästknippa å pinnasyl.
Sulehandsken å tummaringen.
Vi gå te flicker’a i Månaskin.

Var det du eller...

//:Var det du eller var det ja’
som gick i dansen så bra://
//:Vi super å vi rumlar
Vi dansar å vi tumlar
Kom, kom min vackra gosseBlicka
gå i dansen med mej://

En gång i min ungdom...

En gång i min ungdom älskade jag
en flicka med ljuva och rena behag
Hon lova’ mig tro i lust och i nöd
allt in till sin blekaste död.
Hej hopp fadderi-fadderalla.......
Hon lova’ mig tro i lust och i nöd
allt in till sin blekaste död.
Hon var som en lilja vit ut i hyn
den fagraste flicka som skådats i byn
Ett smittande skratt en lustiger sång
Vi älskade sommaren lång
Hej hopp fadderi-fadderalla.....
Ett smittande skratt en lustiger sång
Vi älskade sommaren lång.
Men kärleken vissna kärleken dog
vid Mikaelmäss hade flickan fått nog
Hon fann sig en riker högfärdig man
Sa tack och adjö och försvann
Het hopp fadderi-fadderalla....
Hon fann sig en riker högfärdig man
Sa tack och adjö och försvann
Nu står jag vid städet sliten och grå
och hammaren bultar och hjärtat också
Nej aldrig den flickan kommer igen
hon är hos sin nyfunne vän
Hej hopp fadderi-fadderalla.....
Nej aldrig den flickan kommer igen
men låten den trallar jag än.

Skämtvisa
från Östergötland

//:Ack ack om det vore dag
och alla gossar stodo i en
rad://
//:och jag finge taga
den som mig behagar
ack ack om det vore dag://
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//:Ack ack om det vore kväll
och alla gossar hängde i ett spjäll://
//: och jag finge tända
och dom ville bränna
ack ack om det vore kväll://
//:Ack ack om det vore natt
och alla gossarna i sängen satt://
//:och jag däri låge
och mig ingen såge
ack ack om det vore natt!

Tåla dig Janne

Tåla dig Janne, tåla dig Janne
så ska du få det som du bad mig om.
Hela mitt hjärta och halva min själ,
det ska du få för du dansa så väl.
Tåla dig Janne, tåla dig Janne
så ska du få det som du bad mig om.
Hela min träsko och halva min käng
det ska du få för du låg i min säng.
Nydiktat
Tåla dig Janne, tåla dig Janne
så ska du få det som du bad mig om.
Hela min strumpa och halva min sock,
det ska du få för du gjorde mig tjock.

Å hur du vänder dej...

//:Å hur du vänder dej
A hur du svänger dej
så laga att du har
en trogen vän://
//:För snart förgår dina
ungdomsdagar://
Å aldrig komma de
å aldrig komma de
å aldrig komma de
här mer igen.

När jag gick och fria
Melodin känd i helan Norden och
spelades i vårt land i början på 1700-talet

//:När ja’ gick å fria te min första flecka,
då va’ ho’ så dum, så ho’ sa’ nej://
När inte fleckera vill ha mej,
då får gummera ta mej.
Hopp falleralla ralla rallanlej.
När då inte gummera vill ha mej,
då får fleckera ta mej,
och då får de återta sitt nej.

Skatan sitter på taket

Skatan sitter på taket
och talar med sina döttrar.
Vart ska vi bo i vinter
vi fryser så om våra fötter.
Jo vi ska fara till Danmark
köpa skor för en halv mark.
Tre trinda pepparkom.
Katten blåser i silverhorn
Kissekatt som döder vart
blev begraven i diket.
Huve ner och föttera upp
skatan skratta åt liket.

Martin

I dag skall Martin i jorden
se på de dukade borden.
Ack vilken glädje och ack vilken fröjd.
Och får vi int’ peppar och kringlor,
så har vi väl brännvin och semlor.
Det gör detsamma blott själen är nöjd.

Frid i himmel

Frid i himmel och frid på jola
och lite roligt i varje vrå.
Farfars kista den står vid nola,
å drick ur ankaren och fyll sen på..
Östanväder och västanvind,
gossarna de spring ut och in
A låt dom springa till torsdag.

Si ,god afton och god kväll

Si god afton och god kväll,
min utvaldaste vän.
Huru lever nu världen med dig?
Har du hälsan och mår bra,
som jag tror visst att du har?
Har du hälsan visst roar det
mig,
har du hälsan visst roar det
mig
Har du silver, har du gull,
har du skrin och kistor full?
Har du penningar, visst
roar de mig.
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Jag har ett förnöjsamt sinn, 

det är rikedomen min. 

Det är bättre än penningar och gull. 

Ja det är bättre än penningar och gull. 

När jag tänker uppå dig, 

röres blodet uti mig. 

Lilla vännen förglöm aldrig mig. 

Ser du stjärnorna de små, 

uppå himmelen den blå, 

falla neder till jorden som strå 

Falla neder till jorden som strå. 

Förr skall sjöar och strand, 

bliva torra som sand, 

förrän jag tager mig någon ann.. 

Förr skall måne och sol 

falla neder till jord, 

förrän jag ändrar om dessa ord. 

Förrän jag ändrar om dessa ord 

 

Allt vad du vill 

 

Allt vad du vill så får du. 

Allt vad du vill så får du 

Hela min kropp och halva min själ, 

ja det skall du få för du dansa för väl. 

 

Den som första.. 

 

Den som första värdshuset byggde 

Han var en man av stort geni 

Den som första punschbålen bryggde 

han borde visst en hjälte bli 

Men den som brännvin utfunderat 

han var inte heller dum 

Den som ropte ”sup, slå i mera!” 

han borde få ett premium. 

Klockan är tio slagen (version 1) 

 

Klockan är tio slagen 

För eld och brand,  

för fiendehand 

bevara Gud både stad och land 

Klockan är tio slagen 

Klockan är tio slagen (version 2) 

 

Klockan är tio slagen 

Guds härliga milda och mäktiga hand 

bevara vår stad för eld och brand 

Klockan är tio slagen 

Finlands land… 

 

//:Finlands lan är ett nykterhetsland 

där finns inget annat än skogsstjärnan:// 

//:Å ölet det rinner uti rännstenen 

å finkan får den som tar en liten en:// 

 

Om etthundrade år..... 

 

Om etthundrade år då är allting förglömt 

bröder vad vi nu här månde lida 

Låt om oss nu vara glada bestämt’ 

och kasta de mörkase griller åtsida 

Det rus som vi här i afton nu får 

det hava vi utsovit om hundrade år.  

Om ett hundrader år då är allting förbi 

Systrar vad som ännu månde hända 

Så därför låt känslan och tanken bli fri 

Och kasta allt missmod och slit över ända 

Och den som somnar den slänger vi ut 

för ingen ska väl sova förräns natten är slut 

Om ett hundrade år och etthundrade därtill 

vem kan väl då längre undra och spörja 

vad som än skedde och hur det gick till 

så samla er nu så att festen kan börja 

Ni vänner, fränder och långväga gäst 

vi hälsar er allesammans välkomna till fest 

 

Dryckesvisa från Älvdalen 

Är du känd uti läkarekonsten,  

kom och känn hur pulsen slår. 

Om han har fått någe brännvin i halsen 

eller något annat sår 

 

Han är redan döder i fylleri 

men blott han är döder och glasena 

de klingade för dig och för mig 

 

Hans likkista den skall vara 

femton alnar sidovid 

Men inte nog med brädor 

utan tolvtums spikar i. 

Han är redan döder i ……. 
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Lill-Mats 

/:Lill-Mats är bra det försäkrar jag 

Om han int super brännvin/: 

/: Och allt han förtjänar det super han upp 

Och sen får han gå med naken kropp 

Och det har han gjort så länge 

Och sen får han gå och flänge/: 

 

Måndag då får vi brännvin och brö 

Måndag då får vi brännvin och brö 

Tisdag då får vi supa 

Onsdag då får vi stryk av en stör 

Torsdag så är vi sjuka 

Fredag så gör vi alls ingenting 

Lördag så stundar sabbaten in 

Och söndag så får vi vila 

Första målet får vi välling och kål och kål 

emellan kål och välling 

Andra målet får vi välling och kål och kål 

emellan kål och välling 

Tredje målet får vi välling och kål och kål 

emellan kål och välling och kål och kål 

emellan kål och välling 

Folkslag (Från Boda) 

/:Vill ni veta vad vi är för folkslag 

så är vi redeliga slarvar/: 

som går till krogen vareviga kväll 

som går till krogen vareviga kväll 

och super oss redligen fulla 

(eller: och inte frågar hocke det kostar) 

Hemte, brenne, knuse 

Hemte, brenne, knuse, koke kaffe`gen 

Åsså hemte vi den, åsså brenne vi den 

Hemte, brenne, knuse, koke kaffe`gen 

Jag har köpt mig ett par nya fina skor 

Jag har köpt mig ett par nya fina skor 

de gamla har jag dansat sönder 

Å aldrig att jag tar dom gamla skorna mer 

Å aldrig att jag tjänar bönder 

grå rocken å, den blå rocken på 

Bonddräng i fjol, nämndeman i år 

och nästa år så blir jag herre 

 

Danse vill du (från Värmland) 

Danse vill du och danse vill jag men skorna 

de äro sönder 

Skicka lilla vän till skomakaren  

Skomakarn han bor i Finne 

Nej skick en inte dit 

Han söler (sular) som en skit 

slår inte i en enda pinne 

Trån drar han bar och becket har han kvar 

Skomakarn sitter inne. 

Loppvisa 

Se vad loppor mor har 

å alla hoppar dom på far 

Stackars gubbe som ska fola 

alla loppor som mor har 

 

Inte kan jag sörja 

Och inte kan jag sörja för att barnena är små 

Den ene ligger i vaggan och den andra börjar gå 

Uppå landsvägen med sin utvalda vän 

för allt går ju så bra uti skymningen 

 

Och inte kan jag sörja för att kärringen är stinn 

För det hon har i magen har jag själv påta in 

Uppå landsvägen med sin utvalda vän 

för allt går ju så bra uti skymningen 

Och inte kan man sörja för en avliden vän 

För människa på människa gör människa igen 

Uppå landsvägen med sin utvalda vän 

för allt går ju så bra uti skymningen 

Upp och ut å gå 

Upp och ut å gå 

fadde-radde--ralla-de-ralla 

Stora träskor på  

fadde-radde-ralla 

Första sup ännu 

fadde-radde-ralla-de-ralla 

Kanske vi får sju 

fadde-radde-ralla 

Får vi inte fem 

fadde-radde-ralla-de-ralla 

Går vi hem igen 

fadde-radde-ralla 
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