
Allsång på skånska-sången  

(Orig: Never let it go- Afrodite.  

Svensk text: Sandra Marielle) 

 

Nu ska vi hitta våran egen takt  

och känna hur vi lever 

Ja, glöm nu alla kloka ord som sagts 

Nu finns det inga hinder 

Ett sånt liv vi för 

Ett sånt bry de får 

När vi ler och sjunger så 

Bara sikta högt 

Ja, nu kör vi på 

 

Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag 

Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket” 

(”shejkar breaket”) 

Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag 

Det är ingenting vi glööö-mmer 

När stunden väl är ööö-ver 

 

Förblindade av sångens starka kraft 

Vi seglar på vår feeling 

Och sinnena är här och nu med allt 

Vi laddar för vår healing 

 

Ett sånt liv vi för 

Ett sånt bry de får 

När vi ljuder högt i skyn 

Rör på ben och lår 

Dags att ”shejka på” 

 

 



Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag 

Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket” 

(”shejkar breaket”) 

Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag 

Det är ingenting vi glööö-mmer 

När stunden väl är ööö-ver 

 

Ett sånt liv vi för 

Ett sånt bry de får 

När vi ljuder högt i skyn 

Rör på ben och lår 

Dags att ”shejka på” 

 

Så låt dem alla höra vår Allsång på skånska, med lust och energi idag 

Låt kroppen följa med varje ton, varje takt, när vi ”shejkar breaket” 

(”shejkar breaket”) 

Så låt dem alla höra, och känna och fångas av all vår energi idag 

Det är ingenting vi glööö-mmer 

När stunden väl är ööö-ver 

 

Vem vet (Lisa Ekdahl) 

Du är en saga för god, för att vara sann 

Det är en saga i sig att vi funnit varan 

Vi kunde lika gärna, aldrig någonsin mötts 

Eller var vårt möte redan bestämt långt innan vi fötts? 

Vem vet, inte du 

Vem vet, inte jag 

Vi vet ingenting nu 

Vi vet inget idag 

Vem vet, inte du 

Vem vet, inte jag 



Vi vet ingenting nu 

Vi vet inget idag 

Vem vet, inte du 

Vem vet, inte jag 

Vi vet ingenting nu 

Vi vet inget idag 

Vem vet, inte du 

Vem vet, inte jag 

Vi vet ingenting nu 

Vi vet inget idag 

Du är en saga för god, för att vara sann 

Det är en saga i sig att vi funnit varan 

Vi kunde lika gärna, aldrig någonsin mötts 

Eller var vårt möte redan bestämd långt innan vi fötts 

Vem vet, inte du 

Vem vet, inte jag 

Vi vet ingenting nu 

Vi vet inget idag 

Vem vet, inte du 

Vem vet, inte jag 

Vi vet ingenting nu 

Vi vet inget idag 
 

Att angöra en brygga (Monica Zetterlund) 

Åh, ni fantastiska män 

Som vet hur man angör en brygga 

Ni som med solbarkad hand 

Håller skotet i spänn 

Ni starka, ni tysta 

Ni lugna, ni trygga som vet 

Hur man splitsar ett tåg 

Som finner er kurs genom natten 

Ni som för båten i hamn 

Över svallande våg 

Ni män som vet allt om vatten 

Ack, den som kunde brassa en märs 

Göra ett slag, snöra ett stag 

Ack, den som kunde akter om tvärs 

Slöra en sommardag 



Åh, ni fantastiska män 

Som haven bebo och bebygga 

Finns någon skönare konst 

Här i livet än den 

Att angöra rätt en brygga? 

Åh, ni fantastiska män 

Som haven bebo och bebygga 

Finns någon skönare konst 

Här i livet än den 

Att angöra rätt en brygga? 

 

 

Jag tycker inte om dig (Lill Lindfors) 

Efter att de sagt till mig om det som kallas kärlek 

Finns det då nå't nytt som är min egen barriär 

Jag tycker inte om dig 

Håller inte av dig 

Men jag känner väldig sympati 

Om du inte tror mig när jag säger till dig "älskling" 

Tror du ganska rätt för det är allt du är för mig 

Jag tycker inte om dig 

Håller inte av dig 

Men jag känner väldig sympati 

Och när du lyckats lura mig till prästen 

Och han har frågat och jag svarat ja 

Då står du där och tänker att "förresten" 

"Vad var det nu min maka alltid sa'" 

Efter att de sagt till mig om det som kallas kärlek 

Finns det då nå't nytt som är min egen barriär 

Jag tycker inte om dig 

Håller inte av dig 

Men jag känner väldig sympati 

 

Och när du lyckats lura mig till prästen 

Och han har frågat och jag svarat ja 

Då står du där och tänker att "förresten" 

"Vad var det nu min maka alltid sa'" 

 

Efter att de sagt till mig om det som kallas kärlek 

Finns det då nå't nytt som är min egen barriär 

Jag tycker inte om dig 

Håller inte av dig 



Men jag känner väldig sympati 

Jag tycker inte om dig 

Jag håller inte av dig 

Men jag känner väldig sympati 

Åh jag tycker inte om dig 

Håller inte av dig 

Men jag känner väldig sympati 

 

 

Temperaturen (August och Lotta) 

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 

 

 

 

 

 



Sakta vi gå (Monica Zetterlund) 

… Åh det är skönt när mitt Stockholm är grönt 

sakta gå hem genom stan 

En kyss sen går man sakta igen 

sakta en tur genom stan 

… Åh det är natt och på avstånd hörs skratt 

Och man går hem genom stan 

En doft av hö från nån ljuv skärgårdsö 

smyger sig tyst intill stan 

… Precis som din arm så lätt och så varm 

känns sommarens vind mot min kind 

Och natten står still den finns inte till 

en tystnad en skugga en vind 

… Den är så kort och den glider tyst bort 

när trastarna vakna i stan 

Klockan är två hela himlen är blå 

sakta vi går genom stan 

… Sakta hitåt ror en man i en båt 

stannar och ser på en svan 

Allt är tyst och jag tiger nyss kysst 

sakta vi går genom stan 

… På Västerbron i den himmelska ron 

en spårvagn går ensam och tom 

Alla hus målar natten i ljus 

hemligt går träden i blom 

… Här bor en miljon 

säg hör de den ton som Stockholm nu spelar för dem 

De far härifrån långt bort härifrån 

men Stockholm det är ju vårt hem 

… Vart vi än går vet jag Stockholm är vår 

när vi går hem genom stan 

Här går vi med en tyst melodi 

ensamma i hela stan 

… Så stannar vi till vid fåglarnas drill 

vi känner en doft av viol 

Och glada vi hör en jublande kör 

då stiger en gnistrande sol 



… Åh det är skönt när mitt Stockholm är grönt 

sakta en natt då i stan 

En kyss sen börja vandra igen 

sakta gå hem genom stan 

sakta gå hem genom stan 

sakta gå hem genom stan 

 

Undantag (Bo-Kaspers orkester) 

Vi är en natt med en tyst minut 

Turkisk film med lyckligt slut 

Vi är en båt som slipper kryss 

En punkt på din hals jag aldrig kysst 

Du och jag 

Är vi ett annat slag? 

Är vi ett undantag? 

Du och jag, du och jag? 

Vi är ett virus i en statistik 

En sensation utan publik 

Vi är ett tåg utan nån räls 

Som åker liksom hur som helst 

Du och jag 

Är vi ett annat slag? 

Är vi ett undantag? 

Du och jag, du och jag, du och jag? 

Var inte misstänksam 

För vi kan nåt som ingen kan 

Ibland så når man ända fram 

Ända fram, ända fram 

Du och jag 

Är vi ett annat slag? 

Är vi ett undantag? 

Du och jag, du och jag? 

Du och jag 

Är vi ett annat slag? 

Är vi ett undantag? 

Du och jag, du och jag, du och jag? 

 

 

 

 



Gröna små äpplen (Monica Zetterlund) 

Innan jag är riktigt vaken, 

står han lutad över sängen, säger "hej". 

Och så dricker vi vårt kaffe 

sedan barnen gått till skolan, och jag morgnat mig. 

Och han tar min hand och kramar den, 

skrattar när han ser hur trött jag är. 

Och så ler han då han kysser mig 

till avsked innan det till jobbet bär. 

Om det inte kärlek é, 

då vet jag bara dé: 

 

Gud gjorde ej gröna små äpplen, 

det finns inga hav, det finns inga öar i så fall. 

Då leker inga barn tafatt, 

då finns det inga glada skratt, 

då är solen kall. 

Gud gjorde ej gröna små äpplen, 

det finns inga berg och finns inga sjöar. 

Nej, tro mig på mitt ord: 

Om inte det är kärlek så, 

så finns det ingen sån att få på denna jord. 

 

Jag ringer till hans jobb ibland, 

vet att han har bråttom. 

Säg, kan du slita dig ifrån en stund 

och äta en bit mat? 

Och han släpper allt för handen och möter mig på stan, 

och jag är sen förstås. 

Men han väntar tåligt leende och säger överseende: 

Jag känner dig. 

Om det inte kärlek é, 

då vet jag bara dé: 

Gud gjorde ej gröna små äpplen, 

det finns inga hav och finns inga öar i så fall. 

Då finns det ingen New York-smog 

och heller ingen London-fog, 

då är solen kall. 

Gud gjorde ej gröna små äpplen, 

det finns inga berg och finns inga sjöar. 

Nej, tro mig på mitt ord: 

Om inte det är kärlek så, 

så finns det ingen sån att få på denna jord. 



Allt för mig (Svensk text: Sandra Marielle) 

Allt för mig 

Ja, du var allt för mig 

Utan dig 

Är jag alldeles rådvill 

 

Ta min hand 

Den vill hålla dig nära 

Kyss min mun 

Den längtar efter dig, kära 

 

Du sa adjö 

Och jag blev alldeles tung och slö 

Ja, jag ville dö 

Mina tårar blev floder 

 

Du tog min själ 

Med dig när du gick 

För du var ju allt för mig 

 

Allt för mig 

Ja, du var ju allt för mig 

Men du lämna’ mig 

Nu är mitt hjärta i spillror 

 

Ta min hand 

Den vill hålla dig nära 

Kyss min mun 

Den längtar efter dig, kära 



Du sa adjö 

Och jag blev alldeles tung och slö 

Ja, jag ville dö 

Mina tårar blev floder 

 

Du tog min själ 

med dig när du gick 

Så, jag ber dig ta heeela 

Min älskling, ta heela 

Jag snälla, ta heeela mig 

 

Min arm omkring din hals (Zemya Hamilton) 

Jag har min kind mot din kind 

Min arm omkring din hals 

Du och jag tillsammans 

I vår allra första dans 

Och när du ler mot mig 

Och säger att det bara finns vi två, aha... 

Och alla människor runt omkring oss 

De finns ej längre till 

Du vet nog vad jag tänker på 

Och jag anar vad du vill 

Då går vi sakta därifrån 

Sakta hem till mig 

Och världen, den må brinna 

Alla dagarna försvinna 

Vad gör det oss? 

Låt alla de andra slåss 

För vem bryr sig om de andra 

När vi vet vi har varandra 

Vad gör det oss? 

O-oh, vad gör det oss? 

Du har din kind mot min kind 

Och alla människor runt omkring oss 

De finns ej längre till 

Du vet nog vad jag tänker på 



Och jag anar vad du vill 

Då går vi sakta därifrån 

Sakta hem till mig 

Och världen, den må brinna 

Alla dagarna försvinna 

Vad gör det oss? 

Låt alla de andra slåss 

För vem bryr sig om de andra 

När vi vet vi har varandra 

Vad gör det oss? 

O-oh, vad gör det oss? 

Du har din kind mot min kind 

Jag har min kind mot din kind 

Min arm omkring din hals 

 

Musik skall byggas utav glädje (Lill Lindfors) 

Musik skall byggas utav glädje 

Av glädje bygger man musik 

Musik det får ni ändå medge 

Gör glädjen ännu mera glädjerik 

Mitt hus är byggt av båda dera' 

Mitt hus det la' dom grunden till 

För flera tusen år sen eller mera 

Så stig in känn er som hemma om ni vill 

Mitt hus är sju oktaver högt 

Cirka sexton takter brett 

Som skorsten har jag en dragbasun 

Och ena flygeln 

Är en spinett 

En vägg består an symfonier 

Entrén är ett preludium 

Här mår jag bra hur känner ni er 

Vi bygger ständigt till så får ni rum 

Musik skall byggas utav glädje 

Av glädje bygger man musik 

Musiken den föddes får ni medge 

Ut ur ekot av vårt allra första skrik 

En sockerbagare här bor i staden 

En jungman Jansson hej och hå! 

Dom dekorerar själva fasaden 



När jag var liten 

Med socker på 

Sen kom det duktigt folk från trakten 

Vars arbetsdisciplin är hård 

Här hör ni dom som håller takten 

Dom jobbar som man säger på ackord 

Musik skall byggas utav glädje 

Av glädje bygger man musik 

Musik det får ni ändå medge 

Det gör glädjen ännu mera glädjerik 

Musik det får ni ändå medge 

Gör glädjen ännu mera glädjerik 

Musik det får ni ändå medge 

Gör glädjen ännu mera glädjerik 

 

Avslutning: 

Allsång på skånska-sången 

Bläddra till sidan 1. 

 

Tusen tack för en härlig kväll med er, kära Allskånskare! 


