
Vi ska ställa till en roliger dans G 

I: Vi ska ställa till en roliger dans, 
vi ska binda både krona och krans 
till dansen. :I 
Hej hopp, en roliger dans! 
Hej hopp, båd’ krona och krans 
till dansen 

I: Vacker är du, när du dansar och ler, 
vacker, när du på din käresta ser, 
du lilla! :I 
Hej hopp, du dansar och ler! 
Hej hopp, på kärestan ser, 
du lilla! 

Höga berg och djupa dalar  G 

Höga berg och djupa dalar, 
här är vännen, som mig behagar. 
Hej hopp, min lilla sockertopp, 
vi ska’ dansa, tills solen den går opp. 
Hej hopp, min sköna! 
Nu ska vi dansa i det gröna. 
Hej hopp, min sköna! 
Nu ska vi dansa i det gröna. 

Vi har dansat över berg och backar, 
slitit opp både skor och klackar. 
Hej hopp, min lilla sockertopp, 
vi ska’ dansa, tills solen den går opp. 
Hej hopp, min sköna! 
Nu ska vi dansa i det gröna. 
Hej hopp, min sköna! 
Nu ska vi dansa i det gröna. 

  



Tre små gummor  H 

Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden uti Nora. 

Tre små gummor skulle gå en gång till marknaden uti Nora. 

 

Vi ska ha roligt, sa gummorna de små. 

Vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå. 

Åka karusell 

och äta karamell 

och fröjdas hela dagen uti Nora. 

 

Vi ska ha roligt, sa gummorna de små. 

Vi ska ha roligt, det kan ni väl förstå. 

Åka karusell 

och äta karamell 

och fröjdas hela dagen uti Nora. 

Vi äro musikanter H 

Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg. 
Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg. 

Vi kan spela fio-lio-lio-lej, 
vi kan spela basfiol och flöjt. 

Och vi kan dansa bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla, 
vi kan dansa bomfaderalla bomfaderallan lej. 

Vi kan spela fio-lio-lio-lej 
vi kan spela basfiol och flöjt. 

Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet, 
och vi kan dansa andra hållet, andra hållet med! 

Uppå källarbacken C 

Uppå källarbacken, uppå källarbacken 

har jag en vän. 

Uppå källarbacken, uppå källarbacken 

har jag en vän. 

Vacker är han, stilig är han, 

fager är han när han dansar. 

Vacker är han, stilig är han, 

fager är han när han dansar. 

  



Viljen i veta  G 

Viljen I veta och viljen I förstå, 
hur bönderna pläga så havre? 
Far min han sådde, han sådde si så här, 
och sedan så vila’ han armen. 
Han stampa’ med sin fot, 
han klappa’ med sin hand, 
så gladelig, så gladelig, 
han vände sig om uti dansen. 

Se, vad jag fick uti min hand, 
och se, vad jag fick att skörda! 
En liten flicka, så fager och så grann, 
så nätt uti sina kläder. 
Jag håller dig så kär, jag stiger dig så när, 
jag kan inte säga hur vacker du är. 
Jag låter dig gå till en annan. 

Karusellen – Jungfru skär G 

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär, 
här är karusellen, som ska gå till kvällen. 
Tio för de stora och fem för de små. 
Skynda på, skynda på, nu ska karusellen gå. 

För ha, ha, ha, nu går det så bra, 
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’. 
För ha, ha, ha, nu går det så bra, 
för Andersson och Pettersson och Lundström och ja’. 

  



7 vackra flickor G 

Sju vackra flickor i en ring. 
Sju vackra flickor i en ring. 
Vackraste flickor häromkring 
ibland de flickor alla. 

Flickorna vända sig omkring, 
flickorna vända sig omkring, 
sökande efter vännen sin 
ibland de gossar alla. 

Vara vem det vara vill. 
Vara vem det vara vill. 
Den som jag räcker handen till, 
han får mitt unga hjärta. 

Nu kan jag vara riktigt glad. 
Nu kan jag vara riktigt glad. 
Nu har jag fått den jag vill ha 
ibland de gossar alla, 
ibland de gossar alla. 

Mormors lilla kråka D 

Mormors lilla kråka skulle ut och åka, 
ingen hade han som körde. 
Mormors lilla kråka skulle ut och åka, 
ingen hade han som körde. 

Än slank han hit, än slank han dit, 
än slank han ner i diket. 
Än slank han hit, än slank han dit, 
än slank han ner i diket. 

Morsgrisar  G 

Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa. 

Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, ja mä’. 

Ja mä’, å du mä’. Ja mä’ och du mä’. 

 

  



Björnen sover  G 

Björnen sover, björnen sover 

i sitt lugna bo. Han är inte farlig, 

bara man är varlig, men man kan dock, 

men man kan dock honom aldrig tro. 

Ritsch ratsch filibom-bom-bom G 

Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom, 
filibom-bom-bom, filibom-bom-bom 
Ritsch, ratsch, filibom-bom-bom, 
filibom-bom-bom, filibom! 

Fru Söderström, fru Söderström, 
fru Söderström, fru Söderström, 
och lilla masell Ros! 

De tvätta sig i sjöavatten, 
sjöavatten, sjöavatten. 
De tvätta sig i sjöavatten, 
sjöavatten, plums! 

Små Grodorna  G 

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. 
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. 
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de. 
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de. 

Kou ack ack ack, kou ack ack ack, 
kou ack ack ack ack ka. 
Kou ack ack ack, kou ack ack ack, 
kou ack ack ack ack ka. 

  



ALLSÅNG 

Flickan hon går i dansen C 

Och flickan hon går i dansen med röda gullband. 
Och flickan hon går i dansen med röda gullband. 
Dem binder hon om sin kärastes hand, 
dem binder hon om sin kärastes hand. 

Ack, kära min lilla flicka, knyt inte så hårt. 
Ack, kära min lilla flicka, knyt inte så hårt. 
Jag ämnar ej att rymma långt bort, 
jag ämnar ej att rymma långt bort. 

Och flickan hon går och lossar på röda gullband. 
Och flickan hon går och lossar på röda gullband. 
Så hastigt den skälmen i skogen försvann, 
så hastigt den skälmen i skogen försvann. 

Då sköto de efter honom med femton gevär. 
Då sköto de efter honom med femton gevär. 
“Och vill ni mig något så har ni mig här, 
och vill ni mig något så har ni mig när”. 

Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man. 
Och nu har jag blivit gifter, nu har jag fått man. 
Den vackraste gossen i hela vårt land, 
Den vackraste gossen i hela vårt land. 

 

 

  



Nu grönskar det i dalens famn C 
 

Nu grönskar det i dalens famn 
Nu doftar äng och lid 
Kom med, kom med på vandringsfärd 
I vårens glada tid 
Var dag är som en gyllne skål 
Till bredden fylld med vin 
Så drick min vän, drick sol och doft 
Ty dagen den är din 

Så drick min vän, drick sol och doft 
Ty dagen den är din 

Långt bort från stadens gråa hus 
Vi glatt vår kosa styr 
Och följer vägens vita band 
Mot ljusa äventyr 
Med öppna ögon låt oss se 
På livets rikedom 
Som gror och sjuder överallt 
Där våren går i blom 

Som gror och sjuder överallt 
Där våren går i blom 

Nu grönskar det i dalens famn 
Nu doftar äng och lid 
Kom med, kom med på vandringsfärd 
I vårens glada tid 
Var dag är som en gyllne skål 
Till bredden fylld med vin 
Så drick min vän, drick sol och doft 
Ty dagen den är din 

La la la la la la... 

Så drick min vän, drick sol och doft 
Ty dagen den är din 

La la la la la la... 

Så drick min vän, drick sol och doft 
Ty dagen den är din 
 

  



Dansen i Rosenlund 

 

I: Helt sent om en afton när daggen fallit på :I 

Rider den svennen sin gångare grå 

-I biden så väl 

 

I: Sadel av silver och betsel av guld :I 

Och luften och marken av skimmer äro full 

-I biden så väl 

 

I: Så rider han sig i Rosendelund :I 

Där dansar jungfrur i midnattsstund 

-I biden så väl 

 

I: Han binder sin häst vid liljekvist :I 

Där möter honom stor glädje förvisst 

-I biden så väl 

 

I: Så träffas vi åter i midsommartid :I 

När dagen görs lång och natten görs blid 

-I biden så väl 

 

I: Så träffas vi åter i midsommarsal :I 

Där lärkan hon sjunger och lilla göken gal 

-I biden så väl 

 

I: Så träffas vi åter på blommande äng :I 

Där ros och lilja bäddar vår säng 

-I biden så väl 


