
Allsång på skånska Slottsträdgårdens Kafé 29/8 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” 



  

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! 

 

Det gör ont 

Och alla omkriiiing  

dom märker ingentiiiing 

 

Finns de nått mer o säga 

Säg finns det nånting mer 

Jag var väl ingen ängel 

Jag förnekar inte de 

Men nu när det är över 

Så finns du överallt Ååh! 

 

Ont, det gör ont men det går 

Det gör ont en stund på natten 

Men inget på dan 

Du vet att det gör ont 

Det gör ont men ändå 

Jag har klarat mig rätt länge 

Jag börjar bli van 

Och alla omkring dom märker ingenting 

Det gör ont, så ont 

 

Här finns så många minnen 

Allt vi gjort i våra dar 

Fattiga o rika 

Det finns väl många minnen kvar 

Men om jag kunde glömma 

Då kunde jag bli fri 
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Ååh 

 

Ont, det gör ont men det går 

Det gör ont en stund på natten 

Men inget på dan 

Du vet att det gör ont 

Det gör ont men ändå 

Jag har klarat mig rätt länge 

Jag börjar bli van 

Och alla omkring dom märker ingenting 

Det gör ont 

 

Ååh 

 

De sista jag behöver 

Är flera minnen utav dig 

Men nu när det är över 

Ååh 

Då finns du överallt 

 

Ont, det gör ont men det går 

Det gör ont en stund på natten 

Men inget på dan 

Du vet att det gör ont 

Det gör ont men ändå 

Jag har klarat mig rätt länge 

Jag börjar bli van 

Och alla omkring dom märker ingenting 

Det gör ont, ont så ont så ont 

Dom märker ingeting men...mmm 

Ont, det gör ont, det gör oooont 
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När vi två blir en 

 

Det verkar så lätt att bara stöta på 

Ja, det är alla människors rätt att bara göra så 

Men det är så svårt att säga till nån 

Vad man egentligen tycker och tänker om nån 

Det blir mest en massa prat, om plugget och pop och bio så klart 

Jag vill känna din kropp emot min 

Höra pulsen slå 

Din mun tätt emot min hjärtat snabbar på 

Jag ser på dej och du ser på mej 

Och jag säger: Ja, ja, jag vill ha dej! 

Jag vill känna din kropp emot min 

När vi två blir en 

Man springer på disco och försöker hänga på 

Tar cykeln ner till city när bussen slutat gå 

Åh det är så svårt att säga till dej 

Vad man egentligen tycker och tänker om dej 

Det blir mest en massa ord som glider 

Om myggbett som svider och Gyllene Tider 

Jag vill känna din kropp emot min 

Höra pulsen slå 

Din mun tätt emot min hjärtat snabbar på 

Jag ser på dej och du ser på mej 

Och jag säger: Ja, ja, jag vill ha dej! 

Jag vill känna din kropp emot min 

När vi två blir en 

När vi är tillsammans och du vill dansa 

Och jag vill bara sitta och snacka 

Blir det lätt att man drar en vals 

En massa tomt snack om ingenting alls 

Jag vill känna din kropp emot min 

Höra pulsen slå 

Din mun tätt emot min hjärtat snabbar på 

Jag ser på dej och du ser på mej 

Och jag säger Ja, ja, ja, ja, jag vill ha dej! 

Jag vill känna din kropp emot min 

Höra pulsen slå 

Din mun tätt emot min hjärtat snabbar på osv …. 

 



Jag vill tacka livet 

 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det gav mig två ögon 

Och när jag dom öppnar 

Kan jag klart urskilja det svarta från det vita 

Och högt däruppe himlens mantel strödd med stjärnor 

I mängden människor, den Som jag älskar 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

De har gett mig hörsel 

Som i all sin vidhet 

Fångar natten och dagen 

Syrsor och småfåglar 

Turbiner, hammare, ett hund skall och ett ös regn 

Och röstens ömhet hos den som jag älskar 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det har gett mig ljudet 

Och hela alfabetet 

Så att jag fick orden 

För tankarna jag tänker 

Moder, vän och broder 

Ljuset som upplyser 

Den karja väg min älsklings själ ska Vandra 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det gav mig lång vandring 

För så trötta fötter 

Jag gick genom städer 

Genom djupa vatten 

Över stränder, berg, i Öknar och på slätt land 

Hem till ditt hus och dina Gröna ängar 

Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det har gav mig ett hjärta 

Som i grunden darrar 

När jag ser på frukten av det hjärnan skapar 

Och det goda så långt borta från det onda 

När jag ser in i dina klara ögon 



Jag vill tacka livet 

Som gett mig så mycket 

Det har gett mig skrattet 

Det har gett mig smärtan 

Så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen 

Dom två ting som skapar alla mina sånger 

Och mina sånger som är era sånger 

Och alla sånger som är samma sånger 

Och mina sånger som era sånger 

Och alla sånger som är sanna 

 

 

Fångad av en stormvind 

 

Uh-huh yeah 

Woh-ho-ho-oh 

Jag har aldrig slutat tro 

Att efter varje natt väntar gryningen 

Fast jag inte kan förstå 

Så finns det tid för skratt när jag börjar om igen 

Känner doften från en stilla ocean 

Plötsligt står jag i en levande orkan 

Jag är fångad av en stormvind 

Fast för dig 

Ingenting kan hindra mig 

När det blåser i mitt hjärta 

Fångad av en stormvind 

Natt och dag 

Här finns bara du och jag 

Och det ljus som himlen lämnat kvar 

Det är dags att ge sig av 

För stunder som har flytt kommer aldrig mer 

Reser ut på öppet hav 

Där allting blir som nytt 

I den framtid som du ger 

Utan saknad lämnar jag min trygga hamn 

Fri men ändå bunden till en öppen famn 

 

 



Jag är fångad av en stormvind 

Fast för dig 

Ingenting kan hindra mig 

När det blåser i mitt hjärta 

Fångad av en stormvind 

Natt och dag 

Här finns bara du och jag 

Och det ljus som himlen lämnat kvar 

Vi går tillsammans 

Förenad av kärlekens band 

Min längtan vaknar 

När du ler och räcker mig din hand 

Jag är fångad av en stormvind 

Fångad av en stormvind 

(Fast för dig) 

Ingenting kan hindra mig 

När det blåser i mitt hjärta 

Fångad av en stormvind 

Natt och dag 

Här finns bara du och jag 

Och det ljus som himlen lämnat kvar 

 

Gloria 

 

Gloria, du bränner dina broar 

Och du springer i cirklar 

Men inte för det roar 

Du måste sakta ner nu 

Du står för nära kanten 

Och när du ser att det går utför 

Ska du akta dig för branten 

Men du kan inte minnas 

Var det nånting som han sa? 

Alla röster som du hör 

Ropar Gloria 

 

 

 

 



Gloria, har du riktigt lyssnat 

Du måste väl ha somnat 

För signalerna har tystnat 

Du behöver inte svara 

Låt dom sitta där och vänta -ah ah ah 

Och ropa Gloria 

 

Gloria, ditt nummer har du lämnat 

Nu ekar det i tystnaden 

Av murarna som rämnat 

Ändå kan du inte minnas 

Var det nånting som han sa? 

Alla röster som du hör 

Ropar Gloria 

 

Gloria, du ville nånting mera 

Men nu vet du att förväntan 

Är alltför lätt att injicera 

Det som kändes rätt för stunden 

Det som var din egen hemlighet 

Gör att kylan tränger djupare in 

Fast din kropp och själ är glödhet 

Därför kan du inte minnas 

Var det nånting som han sa? 

Alla röster som du hör 

Ropar Gloria 

 

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 

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 

 

 

 



Ge mig ge mig 

(Gimme gimme ABBA: Svensk översättning: Sandra Marielle Hansson-Cehic) 

 

Klooockan kläääämtar ett mitt i natten 

Och här sitter jag igen 

Samma visa, samma ensamma tristess 

 

Höööstens viiindar 

Viner vid mitt fönster  

Ser mig om här i mitt rum 

Jag är så låg, att vara ensam gör mig less 

 

Finns ingen själ att se 

Ingen som hör mig be 

 

Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt 

Hjälp mig jaga bort mina demoner igen 

Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt 

Ta mig genom mörkret ända till gryningen 

 

Mooovie staaars, hittar alltid till lyckan 

Nästa film kan vara guld 

En sån skillnad mot den värld som jag kan se  

Teevee-trööötthet, jag öppnar mitt fönster 

Blickar ut mot månens sken, men det finns ingenting att skönja bortom det 

Finns ingen själ att se, ingen som hör mig beeeeee 

 

Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt 

Hjälp mig jaga bort mina demoner igen 

Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt 

Ta mig genom mörkret ända till gryningen 

 

Finns ingen själ att se 

Ingen som hör mig beeeeee 

 

Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt 

Hjälp mig jaga bort mina demoner igen 

Ge mig, ge mig, ge mig en man efter midnatt 

Ta mig genom mörkret ända till gryningen 

 



En jävel på kärlek 

 

Är inte särskilt bra på fotboll, 

har aldrig hoppat över häck och vattengrav 

Har inte den fysiken, i praktiken, 

är jag ganska svag. 

Jag är inget vidare på kortspel, 

jag tycker inte om när hästar springer. 

Det kostar allt för mycket, i mitt tycke, 

vem bryr sig om vem som vinner. 

Men det finns saker jag gör, 

ingen annan man skulle ha kraft att orka med. 

Finter och tricks, ingen annan kan, 

kom hem till mig så får du se 

Jag är en jävel på kärlek, 

jag är jävel på att kyssa flickorna. 

Jag är en jävel på kärlek, 

och det finns ingen som kan slå mig på fingrarna där. 

Jag äger inte några verktyg, 

tar alltid bussen när min bil lagt av. 

Och jag blir jämt besviken på tekniken, 

jag inte klarar av. 

Och när jag bjuder hem på middag, 

så får jag aldrig några glada miner. 

Och alla kvinnor som jag har tyckt om, 

dem sitter där och lider. 

Men sen när bordet har dukats av, 

och vi har gått och satt oss nån’ annanstans. 

Då kan hon inte låta bli att lägga armarna om min hals. 

Jag är en jävel på kärlek, 

jag är jävel på att kyssa flickorna. 

Jag är en jävel på kärlek, 

och det finns ingen som kan slå mig på fingrarna där. 

Du kommer hitta mig som helst, 

jävel på kärlek, kärlek, jävel på kärlek. - Jag är en jävel på kärlek, 

jag är jävel på att kyssa flickorna. 

Jag är en jävel på kärlek, 

och alla flickor bara tömmer fickorna. 

Jag är en jävel på kärlek, kärlek, jag är en jävel på kärlek, 

och det finns ingen som kan slå mig på fingrarna där. 



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. 

 

August och Lotta osv........ 

 

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 osv........ 

 

Waterloo  

 

Jo, jo, vid Waterloo Napoleon fick ge sig 

Men, men, sitt öde kan man möta på så många skilda sätt 

Själv känner jag sen jag mött dig 

Historien upprepar sig 

Waterloo - jag är besegrad, nu ger jag mig 

Waterloo - lova mej nöjet att älska dig 

Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro 

Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo 

Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo 

 



Jo, jo, man värjer sig och fäktas i det längsta 

Men, men, mot känslor kämpar gudarna förgäves har man sagt 

Det är som jag hörde en sång 

Jag tror det är kärlek på gång 

 

Waterloo - så har man funnit'sin överman 

Waterloo - mäktig och väldig och stark är han 

Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro 

Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo 

Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo 

 

Det är som jag hörde en sång 

Jag tror det är kärlek på gång 

 

Waterloo - allting känns rätt, och det är min tro 

Waterloo - du är mitt öde, mitt Waterloo 

Wa Wa Wa Wa Waterloo - du är mitt öde mitt Waterloo 

 

 

Sommartider 

 

Sommartider, hej hej, sommartider 

(Sommartider) 

Jag känner det är nå'nting på gång 

(Sommartider) 

(Sommartider) 

Kom och stanna ute natten lång 

(Sommartider) 

Snurra runt i en stad som glöder, som viskar: Bli min i natt 

Sommartider hej hej sommartider 

Ge mej din hunger, ge mej din hand 

Ge mej allt du vill och allt du kan 

Sommartider hej hej sommartider 

Läppar mot läppar som tar mej i land, 

som ger sommartider till varann 

Sommar Sommar våt och het 

(Sommartider) 

(Sommartider) 

Kom och lek en sommarlek 

(Sommartider) 

Lev ditt lev i den tid som brinner, som lockar: Stanna inatt... 



Sommartider hej hej sommartider! 

Ge mej din hunger, ge mej din hand 

Ge mej allt du vill och allt du kan 

Sommartider hej hej sommartider! 

Läppar mot läppar, två hjärtan i brand, 

som ger sommartider till varann 

 

(Sommartider) du tar mej 

(Sommartider) du tar mej 

(Sommartider) du tar mej, du tar mej till en annan (Sommartider) värld. 

 

Sommartider hej hej sommartider! 

Ge mej din hunger, ge mej din hand 

Ge mej allt du vill och allt du kan 

Sommartider hej hej sommartider! 

Läppar mot läppar som tar mej i land, 

som ger sommartider till varann 

Sommartider hej hej sommartider! 

Ge mej din hunger, ge mej din hand 

Ge mej allt du vill och allt du kan 

Sommartider hej hej sommartider! 

Läppar mot läppar, två hjärtan i brand, 

som ger sommartider till varann 

 
 

 

Mamma mia 

 

Som du lurade mig, 

Och du vet när det var. 

Så jag sa till mig själv 

Du är inget att ha. 

Lära sig gå, 

det är svårt för jag 

snubblade på. 

Alla tankar som nuddar dig. 

Dom som tänder en eld i mig. 

 

När jag ser dig hör jag klockorna slå, 

När du ler så är jag högt i det blå. 

Oh, Oh, Oh. 



Mamma mia, är jag där igen? 

Nej, nej, kan jag inte vända? 

Mamma Mia, du är här igen. 

Säg, säg, kan du va' den enda? 

Dagarna har vart gråa, 

Sångerna sorgligt blåa 

För mig, det är min realitet. 

Mamma mia, det är allt jag vet. 

Nej, nej, jag är trött på ensamhet. 

 

Jag var ledsen och arg 

När det bara tog slut. 

Vem kan räkna dom dar 

När jag inte stod ut? 

Lära sig gå, 

Det var svårt för jag  

snubblade på. 

Alla tankar som nuddar dig. 

Dom som tänder en eld i mig. 

När jag ser dig hör jag klockorna slå, 

När du ler så är jag högt i det blå. 

Oh, Oh, Oh. 

 

Mamma mia, är jag där igen? 

Nej, nej, kan jag inte vända? 

Mamma Mia, du är här igen. 

Säg, säg, kan du va' den enda? 

Dagarna har vart gråa, 

Sångerna sorgligt blåa 

För mig, det är min realitet. 

Mamma mia, det är allt jag vet. 

Nej, nej, jag är trött på ensamhet. 

 

När jag ser dig hör jag klockorna slå, 

När du ler så är jag högt i det blå. 

Oh, Oh, Oh. 

 

Mamma mia, är jag där igen? 

Nej, nej, kan jag inte vända? 

Mamma har Mia, du är här igen. 

Säg, säg, kan du va' den enda? 

Dagarna har vart gråa, 

Sångerna sorgligt blåa 



För mig, det är min realitet. 

Mamma mia, det är allt jag vet. 

Nej, nej, jag är trött på ensamhet. 

 

 

 

Michelangelo 

 

Har försökt att fånga bilden jag vill ha av dig 

Fast bilderna är många har ingen av dom lyckats mej 

Bilderna saknar ju skärpa och stil 

Och gör inte rätt visa åt din profil 

En tanke når mig långt ifrån 

Jag slår mig ner vid min telefon 

Michelangelo kan du svara på 

Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen 

Michelangelo men så svara då 

Kan du komma hit och ta med stafilt och måla av min vän 

Ohh 

Om han kunde visa hela världen hur du ler 

Så skulle mona-lisa be om att få plockas ner 

Ohh 

Du skulle ta henne plats som legend 

Med fräknar på näsan blev du lika känd 

Som mästaren nån stans ifrån 

Var snäll och svara I telefon 

Michelangelo kan du svara på 

Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen 

Michelangelo men så svara då 

Kan du komma hit och ta med staflit och måla av min vän 

Ohhh 

Yhea yhea ohh 

Du skulle ta hennes plats som legend 

Med fräknar på näsan blev du lika känd 

Som mästaren nån stans ifrån 

Var snäll och svara I telefon 

 

 



Michelangelo men så svara då 

Michelangelo men men men så svara då 

Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då 

Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då 

Mi-I-I-I-ichelangelo men men så svara då 

 

 

Alla flickor utom jag 

 

Alla flickor utom jag 

Han har bakåtslickat hår 

Han tar varje chans han får 

Men jag vet att han har en hemlighet 

Som ingen vet 

Han står här utanför min dörr 

Och tror att allting kan bli som förr 

Men jag vet att han har en hemlighet 

Som ingen vet 

En kvinnokarl som utger sig 

Att han är gåvan just till dig 

Han är stadens lustlakej 

När han går förbi då tystnar musiken 

Hans magi gör ingen besviken 

Han ger alla flickor vad de vill ha (Alla flickor vad dom vill ha) 

När han går förbi då stannar trafiken 

Skapar värsta kalabaliken 

Han ger alla flickor vad de vill ha 

Alla flickor utom jag 

Han har ett leende av guld 

Han är mannen utan skuld 

Men jag vet att han har en hemlighet 

Som ingen vet 

En kvinnokarl som utger sig 

Att han är gåvan just till dig 

Han är stadens lustlakej 

När han går förbi då tystnar musiken 

Hans magi gör ingen besviken 

Han ger alla flickor vad de vill ha 

Alla flickor utom jag 



Han var en kort romans 

Jag lämnat bakom mig 

Helt utan nån substans 

När han går förbi (tystnar musiken) 

Hans magi gör ingen besviken 

(Han ger) alla flickor vad de vill ha 

Och när han går (förbi då stannar trafiken) 

(Skapar värsta) kalabaliken 

Han ger alla flickor vad de vill ha 

Alla flickor utom jag 

Alla flickor utom jag 

 

Allsång på skånska sången!!!! 

 

Ett varmt, stort och innerligt tack till er alla kära Allskånskare för denna underbara 

sommar tillsammans med er här på Slottstträdgårdens Kafé!  

Kämpa på med er Allsångsgympa och håll lungorna och kroppen i trim så att ni orkar 

med nästa sommar när vi ökar på gympan lite till! 

 

Kram från er egen Allsångledare Saandra Marielle  Hansson-Cehic 

och hela Allsång på skånska-bandet: 

kapellmästareCarlos Cea,, samt  

Johan Hallström, Johan Thuresson och Kevin Hosfrod. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


