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Allsång på skånska svenska visor Slottsträdgårdens Kafé 1/8 2022 

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 

 

Ett sånt liv vi för 

Ett sånt bry de får 

Rör på ben och lår 

Dags att ”shejka på” 
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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 

Så låt dem all höra vår sång! 

 

Brevet från kolonien 

Hejsan morsan, hejsan stabben! 

Här är brev från älsklingsgrabben 

Vi har kul på kolonien 

Vi bor 28 gangstergrabbar i en 

Stor barack med massa sängar 

Kan ni skicka mera pengar? 

För det vore en god gärning 

Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning 

Här är roligt vill jag lova 

Fastän lite svårt att sova 

Killen som har sängen över mig 

Han vaknar inte han när han behöver, nej 

Jag har tappat två framtänder 

För jag skulle gå på händer 

När vi lattjade charader 

Så när morsan nu för se mig får hon spader 

Uti skogen finns baciller 

Men min kompis han har piller 

Som han köpt utav en ful typ 

Och om man äter dem blir man en jättekul typ 

Föreståndarn, han har farit 

Han blir aldrig var han varit 

För polisen kom och tog hand 

Om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand 

Uti skogen finns det rådjur 

I baracken finns det smådjur 

Och min bäste kompis Tage 

Han har en liten fickkniv inuti sin mage 
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Honom ska de operera 

Ja, nu vet jag inge mera 

Kram och kyss och hjärtligt tack sen 

Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken! 

 

 

Båtlåt (Robert Broberg) 

 

Det var en båt som sa till en annan; 

"Va du va stilig, Vi borde borda varann 

Gjorda för varann och köla lite grann 

Som bara båtar kan" 

Badda bam-bam-bam-bam 

Badda bam-bam-bam 

Andra båten sa; 

"Klart att jag vill va 

Med och kryssa 

Kyssa din stiliga för 

I en stillsam slör 

Vi varann förför 

Som bara båtar gör" 

Badda bam-bam-bam-bam 

Badda bam-bam-bam 

"Och när det blir lä 

Ja, då kan vi klä av oss seglen 

Ligga en stund vid en boj 

Skepp o'hoj 

Gnida vår fernissa lite grann och fnissa 

Kasta tankar 

Bli lite vågade, ha lite skoj 

Oj, oj, oj!" 

"Och hur vi sedan få 

En och kanske två egna små jollar 

Jollrande efter på släp 

I ett navelrep 

E en hemlighet 

Som bara båtar vet" 

Badda bam-bam-bam-bam 

Badda bam-bam-bam 
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Vi kan lägga till i äktenskapets hamn 

Vid en brygga 

Bygga ett båthus som vi kunde ligga i 

Och tjära ner varann' 

Som bara båtar kan" 

Badda bam-bam-bam-bam 

Som bara båtar kan 

 

 

Sommaren är kort 

 

Inte ett moln 

Så långt ögat kan nå 

Inte en droppe regn 

På flera dar 

Med en glass i min mun 

å i sandaler av plast 

Går jag i solen 

Och tänker på dig 

Ljusblåa dagar 

Seglar förbi 

Sommaren är kort 

De mesta regnar bort 

Men nu är den här 

Så ta för dig 

Solen skiner idag 

Hösten kommer snart 

De går med vindens fart 

Så lyssna på mig 

Solen skiner 

Kanske bara idag 

Vattnet är varmt 

Och luften står still 

Jag sitter i skuggan 

Läser gårdagens blad 

Snart är det dags 

För ett hopp i de blå 

Få bort sanden mellan tårna 

å svalka min kropp 

Sommaren är kort 

De mesta regnar bort 

Men nu är den här 
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Så ta för dig 

Solen skiner idag 

Hösten kommer snart 

De går med vindens fart 

Så lyssna på mig 

Solen skiner 

Kanske bara idag 

Nananana 

Nanana 

Nanana 

Nanana 

Nanana 

Sommaren är kort 

Det mesta regnar bort 

Men nu är den här 

Solen skiner 

Kanske bara idag 

 

 

Jag ger dig min morgon 

 

Åter igen gryr dagen vid din bleka skuldra. 

Genom frostigt glas syns solen som en huldra. 

Ditt hår, det flyter över hela kudden... 

Om du var vaken skulle jag ge dig 

allt det där jag aldrig ger dig. 

Men du, jag ger dig min morgon, 

jag ger dig min dag. 

Vår gardin den böljar svagt där solen strömmar. 

Långt bakom ditt öga svinner nattens drömmar. 

Du drömmer om något fint , 

jag ser du småler. 

Om du var vaken skulle jag ge dig 

allt det där jag aldrig ger dig. 

Men du, jag ger dig min morgon, 

jag ger dig min dag. 

Utanför vårt fönster hör vi markens sånger. 

Som ett rastlöst barn om våren, dagen kommer. 

Lyssna till den sång som jorden sjunger. 
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Om du var vaken skulle jag ge dig 

allt det där jag aldrig ger dig. 

Men du, jag ger dig min morgon, 

jag ger dig min dag. 

Likt en sländas spröda vinge ögat skälver. 

Solens smälta i ditt hår kring pannan välver. 

Du, jag tror vi flyr rakt in i solen... 

Om du var vaken skulle jag ge dig 

allt det där jag aldrig ger dig. 

Men du, jag ger dig min morgon, 

jag ger dig min dag. 

Men du, jag ger dig min morgon, 

jag ger dig min dag. 

 

 

Turistens klagan 

Det sjunger några ungar på Karl Johan 

De låter starka och fina som bara ungar kan 

Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell 

En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll 

Över mitt huvud svävar en kolsvart gam 

I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam 

Och jag är trött och tveksam men deras sång är glad 

Om inga ungar funnes så slutar jag 

Min dam, att språket slinter i vissa fall 

På grund av snö som blöt är fast den är kall 

Stor sak däri, skidåkning har också charm 

Gnid in ditt skinn med nässlor, så du blir varm 

Men det ska vara nässlor från vikens kant 

Och inga sneda nässlor från ruinens brant 

Bevara oss från dem som dessa saluför 

Oss och de glada ungarna här utanför 

När inga ungar längre finns är allting slut 

Vad är det då för mening om man står ut? 

Visst har det blivit kaos i tidens lopp 

Men så länge det finns ungar så finns det hopp 
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Allsångsgympa  

(Temperaturen) 

 

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. 

 

August och Lotta… 
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Ta mig till havet 

Vi tar vägen mot stranden 

Vi som aldrig setts förr 

Att du vågar gå med mig 

Ifrån trängsel och vin 

Det var enkelt för båda 

Bara öppna en dörr 

Sommarnatten är från 

Och med nu din och min 

Med en suck rullar vågorna in 

Ta mej till havet, och gör mej till kung! 

Kung över sommar'n och natten 

Sanden är fuktig och kvinnan är ung 

Galen av längtan är jag 

Dofterna samlas, och luften blir tung 

Ta mig till havet och stanna 

Tills natten blir dag 

Kanske något berusad 

Fastän glasklar ändå 

När ett sinne I taget 

Fylls av allt jag kan få 

Om jag lever imorgon 

Spelar ingen roll alls 

Vi har hört havet spela 

Våran sommarnattsvals 

Jag vill ha dej 

När natten ser på 

Ta mej till havet, och gör mej till kung! 

Kung över sommar'n och natten 

Sanden är fuktig och kvinnan är ung 

Galen av längtan är jag 

Dofterna samlas, och luften blir tung 

Ta mig till havet och stanna 

Tills natten blir dag 
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Ballad om Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind 

 

På Öckerö loge hörs dragspel och bas 

Fullmånen lyser som var den av glas 

Där dansar Fredrik Åkare, kind emot kind 

Med söta fröken Cecilia Lind 

Hon dansar och blundar så nära intill 

Hon följer i dansen precis vart han vill 

Han för och hon följer lätt som en vind 

Men säg varför rodnar Cecilia Lind? 

Var det för det Fredrik Åkare sa: 

Du doftar så gott och du dansar så bra 

Din midja är smal och barmen är trind 

Vad du är vacker, Cecilia Lind 

Vet hut Fredrik Åkare, skäms gamle karl! 

Cecilia Lind är ju bara ett barn 

Ren som en blomma, skygg som en hind 

"Jag fyller snart sjutton" sa Cecilia Lind 

Och stjärnorna vandra och timmarna flyr 

Fredrik är gammal men månen är ny 

Fredrik är gammal men kärlek är blind 

"Åh, kyss mig igen " sa Cecilia Lind 

 

 

 

Sång till friheten 

 

Du är det finaste jag vet 

Du är det dyraste i världen 

Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna 

Som fåglarna, som blommorna på marken 

Du är min ledstjärna och vän 

Du är min tro, mitt hopp, min kärlek 

Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon 

Mina skuldror, mina händer och mitt hjärta 

Friheten är ditt vackra namn 

Vänskapen är din stolta moder 

Rättvisan är din broder, freden är din syster 

Kampen är din fader, framtiden ditt ansvar 
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Du är det finaste jag vet 

Du är det dyraste i världen 

Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna 

Som fåglarna, som blommorna på marken 

 

 

Barfotavisan 

Det finns så mycket att titta på 

När sommarn kommer till oss 

Grodor som hoppar i bäck och damm 

Och kalvar som nyss kommit loss 

Barfota utan strumpor och skor 

Ska jag vandra med dig 

Ut till sommarn där vindarna bor 

Till ros och förgätmigej 

Jag plockar smultron vid vägens kant 

Och trär sen upp dem på strån 

Det killar så skönt under foten min 

Jag känner gruset med tån 

En svala flyger med svindlande fart 

Och måsarna skränar i skyn 

Och hästar som gnäggar och andra ljud 

Som vi hör när vi går genom byn 

Barfota utan strumpor och skor 

Ska jag vandra med dig 

Ut till sommarn där vindarna bor 

Till ros och förgätmigej 

Jag plockar smultron vid vägens kant 

Och trär sen upp dem på strån 

Det killar så skönt under foten min 

Jag känner gruset med tån 

Ett rådjur står där vid skogens kant 

Det ser oss när vi går förbi 

Ja, sommarn har mycket mera att ge 

Åt din och min fantasi 

Barfota utan strumpor och skor 

Ska jag vandra med dig 

Ut till sommarn där vindarna bor 

Till ros och förgätmigej 
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Jag plockar smultron vid vägens kant 

Och trär sen upp dem på strån 

Det killar så skönt under foten min 

Jag känner gruset med tån 

 

 

Sakta vi gå 

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 
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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 

 

 

Allsång på skånska sången 

 

2 sista refrängerna 

 

 

 

Tack för en trevlig allsångskväll tillsammans kära Allskånskare! 
 


