
Allsång på skånska Slottsträdgårdens Kafé 22/8 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! 

 

Sommar, sommar och sol är det bästa jag vet 

 

Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

När livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå 

Då tar jag till ett eget litet knep 

En fånig liten ramsa som jag hittat på 

Som handlar om det bästa jag vet 

Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

På morron när jag vaknar och drar upp min rullgardin 

Så kanske regnet bara öser ner 

Då blundar jag och nynnar på en melodi 

Som handlar om det bästa jag vet 

Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord 

Då har jag som en magisk hemlighet 

En egen liten ramsa med banala små ord 

Som handlar om det bästa jag vet 

 

 



Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

 

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 do 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 do 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 do 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 do 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 

Jag vill känna din kropp emot min 

Höra pulsen slå 

Din mun tätt emot min hjärtat snabbar på 

 

 

Snapsvisa: Vi äro små humlor 

(Melodi: Karl Alfred Pop-Eye) 

 

Vi äro små humlor vi, bzz, bzz. 

Vi äro små humlor vi, bzz, bzz. 

Vi äro små humlor som tar oss en geting. 

Vi äro små humlor vi, bzz, bzz. 

 

Vi äro små fiskar vi, blupp, blupp. 

Vi äro små fiskar vi, blupp, blupp. 

Vi äro små fiskar som fått oss en kallsup. 

Vi äro små fiskar vi, blupp, blupp. 

 

Vi äro små änglar vi, fladder-fladder. 

Vi äro små änglar vi, fladder-fladder. 

Vi äro små änglar som tar oss en djävel. 

Vi äro små änglar vi, fladder-fladder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

Sånt är livet 

Sånt är livet, sånt är livet 

Så mycket falskhet bor det här 

Den man förlorar vinner en annan 

Så håll i vännen som du har kär 

Han kom om våren som en vårvind 

Min kärlek fick han och allt han tog 

Men så kom hösten, och den kärlek 

Han svor var evig bara dog 

Sånt är livet, sånt är livet 

Så mycket falskhet bor det här 

Den man förlorar vinner en annan 

Så håll i vännen som du har kär 

Han fick en annan, jag har sett dem 

Han verkar lycklig och hon är ung 

Det jag har lärt mig, det är just detta 

När hjärtat svider, sjung, åh, sjung 

Sånt är livet, sånt är livet 

Så mycket falskhet bor det här 

Den man förlorar vinner en annan 

Så håll i vännen som du har kär 

Vårt liv är fattigt nu utan kärlek 

Jag fick en annan som har mig kär 

Hans gamla kärlek har fått korgen 

Hon undrar säkert vem jag är 



Sånt är livet, sånt är livet 

Så mycket falskhet bor det här 

Den man förlorar vinner en annan 

Så håll i vännen som du har kär 

Sånt är livet, sånt är livet 

Så mycket falskhet bor det här 

Den man förlorar vinner en annan 

Så håll i vännen som du har kär 

Så håll i vännen som du har kär 

Så håll i vännen som du har kär 

 

 

Titel: Jag tror på Akvavit 

(Melodi: Jag tror på sommaren) 

 

Jag tror, jag tror på Akvavit 

Jag tror, jag tror på dynamit 

Den ger en kraft att sjunga ut 

och alla krämpor blir akut 

man glömmer vardagslivets jäkt 

och känner stundens ruseffekt 

en snaps, en skål, en trudelutt 

och sen så tar vi våran hutt! 

 

 

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........ 

 

 

Oh boy! 

Oh boy! 

Vilket vackert väder, solen skiner idag 

Oh boy! 

Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag 

Så upp och hoppa, det är sol idag 

Och en så'n dag kan man inte ligga och dra 

Nej, lämna idet och häng med mig ut 

Då sommar'n kommer, nu är vintern slut 

Oh boy! 

Hör på fåglasången, de sjunger så man blir yr 

Oh boy! 

Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr 

Ja, tänk ändå att man kan bli så glad 

Av markens blommor och av gröna blad 

Och barnet i en kommer hem igen 

Till glömda drömmar och till sommaren 

Oh Boy! 

Oh boy! 

Vilka glada toner, det rycker och spritter i mig 

Oh boy! 

Tusen millioner kramar vill jag ge dig 

Ja, tänk att det kan va' så lätt ibland 

Så enkelt som att sträcka ut en hand 

Och torka gruset av en barnakind 

Och känna värmen från en sommarvind 



Oh boy! 

Sicken skänk från ovan det är att leva idag 

Oh boy! 

Rena gudagåvan, är det konstigt att jag är glad? 

För solen skiner ju och du är här 

Och jorden spinner i sin himlasfär 

Och faktiskt när man mår på detta vis 

Är världen nära på ett paradis 

Oh Boy! 

Oh Boy! 

Oh Boy! 

Oh Boy! 

Oh Boy! 

Vilket vackert väder! 

Oh Boy! 

Oh Boy! 

Oh Boy! 

Oh Boy! 

Vilket vackert väder, solen som skiner idag 

Oh Boy! 

Inga tunga kläder behövs, och det gillar jag 

Oh Boy! 

Hör på fåglasången, de kvittrar så man blir yr 

Oh boy! 

Här på trädgårdsgången, går vägen till ett äventyr 

 

 

 

En kväll i juni 

 

Ja det va´ en kväll I juni, då när sommarn e´ som bäst 

Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest 

Hennes morfar satt å nynna på en sommarmelodi 

Plötsligt spratt de´ till I gubben, han blev ung och han blev fri 

Han tog av sig sin kavaj 

Sparka av sig båda skorna. 

Å så spotta´ han ut snuset 

Och sa min sköna får jag lov 

Hon var vacker, han var stolt,  

rak I ryggen som en fura 

Det var sommar det var glädje och de skrattade och sjöng 



Na na na na na na na na na na na nana na na na na na na na 

Na na na na na na na na na na na 

La la na na na na na na na na na na na na na 

La la na la la la na na na na na na na na na 

Så mindes han å sa; 

Ja du skulle sett din mormor, hon va´ lika grann som du 

Där hon dansade I gräset likadant som du gör nu 

Hennes hår var blekt av solen hennes mun var smultronröd 

Hon va´ ljuvlig som en lilja hennes kärlek va´ som glöd 

Så jag tog av mig min kavaj 

Sparka av mig båda skorna. 

Å så spotta´ jag ut snuset 

Och sa min sköna får jag lov 

Hon var vacker, jag var stolt,  

rak I ryggen som en fura 

Det var sommar det var glädje 

och de skrattade och sjöng 

 

 

Tänk om jag inte var så tråkig  

(Melodi: Hej tomtegubbar) 

 

Tänk om jag inte var så tråkig  

tänk om jag vore rolig.  

Tänk om jag inte var så blyger  

tänk om sommaren var solig.  

Om blott jag vore mer spontan  

och dansa samba mest hela da´n.  

Inbunden, blyg och sammanbiten: 

Tack potatis för spriten!  
 

Författare: Anders Byström,  

Enskede Årets snapsvisa 1995 

 

 

 

 

 

 

 



Guld och gröna skogar 

Det var dans och hålligång 

Upp på logen natten lång 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 

Det är en stilla kväll 

Men jag får ingen ro 

Solen dröjer kvar vid havets rand 

Jag börjar tänka på 

En gång för länge sen 

En annan kväll i pilevallars land 

Spelemännen spelade som elden vore lös 

Pågarna från Sjöbo var vilda 

Och de svingade varsin tös 

Det var dans och hålligång 

Upp på logen natten lång 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 

Jag var ung och du var grann 

Som vi älskade varann' 

Det var sommar det var guld och gröna skogar 

Under eken där vid ån 

Frågade du mig 

Om jag var din i alla våra dar 

Och solen sänkte sig 

När fiolen stämde upp 

Jag lovade att alltid stanna kvar 

Det var dans och hålligång 

Upp på logen natten lång 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 

Jag var ung och du var grann 

Som vi älskade varann' 

Och jag lovade dig guld och gröna skogar 

Spelemännen spelade som elden vore lös 

Pågarna från Sjöbo var vilda 

Och de svingade varsin tös 

 

 

 



Det var dans och hålligång 

Upp på logen natten lång 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 

Jag var ung och du var grann 

Som vi älskade varann' 

Och jag lovade dig guld och gröna skogar 

Jag var ung och du var grann 

Som vi älskade varann' 

Det var sommar, det var guld och gröna skogar 

Så ge mig sommar, ge mig guld och gröna skogar 

 

 

Främling 

 

Främling, vad döljer du för mig i dina mörka ögon 

En svag nyans av ljus nånstans men ändå 

En främling, så känner jag för dig 

Jag ber dig låt mig få veta 

Vem vill du vara kan du förklara det för mig? 

Som Mona Lisa har sitt leende 

Så gömmer också du en hemlighet 

Stjärnor jag ser dom vill gärna ta ner nå'n till dig 

Där bortom himlen finns en evighet 

Om du vill upptäcka den här med mig 

Ta första stegen och visa mig vägen i kväll 

En känsla och jag litar på den 

Se'n blir vår kärlek aldrig främmande igen 

Natten finns till för dig och mig 

Glöm det som är omkring oss 

Låt mig få komma låt mig få vara nära dig 

Som Mona Lisa har sitt leende 

Så gömmer också du en hemlighet 

Stjärnor jag ser dom vill gärna ta ner nå'n till dig 

 

 

Avslutning: 2 refränger Allsång på skånska-sången 

 

 

 

Tack för en härlig Allsång på skånska-kväll med er alla kära Allskånskar 


