
Våra vackra blomstervisor: 

 

SJÖSALA VALS 

Rönnerdahl han skuttar med ett skratt ur sin säng.  

Solen står på Orrberget. Sunnanvind brusar.  

Rönnerdahl han valsar över Sjösala äng.  

- Hör min vackra visa, kom sjung min refräng !  

Tärnan har fått ungar och dyker i min vik,  

ur alla gröna dungar hörs finkarnas musik,  

och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!  

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 

Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben,  

under vita skjortan som viftar kring vadorna.  

Lycklig som en lärka uti majsolens sken,  

sjunger han för ekorr´n, som gungar på gren !  

- Kurre, kurre, kurre ! Nu dansar Rönnerdahl !  

Kokó ! Och göken ropar uti hans gröna dal  

och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!  

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 

Rönnerdahl han binder utav blommor en krans,  

binder den kring håret, det gråa och rufsiga,  

valsar in i stugan och har lutan till hands,  

väcker frun och barnen med drill och kadans.  

- Titta ropar ungarna, Pappa är en brud  

med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skrud !  

Och se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!  

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol. 

Rönnerdahl är gammal, men han valsar ändå !  

Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner.  

Sällan får han rasta - han får slita för två.  

Hur han klarar skivan, kan ingen förstå  

- ingen, utom tärnan i viken - Hon som dök  

- och ekorren och finken och vårens första gök  

och blommorna, de blommor som redan slagit ut på ängen  

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.  

http://www.youtube.com/watch?v=97waCi-fkMo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=97waCi-fkMo


 

Midsommarblomster: 

 

Vers 1 

 

Hur ska jag få veta, om du håller av mig eller ej.  

När du aldrig säger, att du älskar mig? 

Bara det blir sommar får jag svar, kära lilla du.  

Ty då ska jag spörja blommorna de sju. 

 

Refräng 

 

Midsommarnatten plockar jag  klöver och timotej. Karibacka och ängsull och ljuva 

förgätmigej.  

 

Blåklockor och violer och sen drömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar blott 

mig. 

 

Vers 2 

 

Nog har jag förklarat, att du är min egen hjärtevän. 

Lovat dig min trohet om och om igen. 

Men kanhända att nå´n gång ibland tvivlar du ändå.  

Bara det blir sommar ska du vishet få. 

 

Refräng 

 

Midsommarnatten plockar du klöver och timotej. Karibacka och ängsull och ljuva 

förgätmigej.  

 

Blåklockor och violer och sen drömmer du om mig. Och då vet du att jag älskar blott 

dig 

 

 

 

 



Uti vår hage 

 

Uti vår hage där växa blå bär.  

Kom hjärtansfröjd!  

Vill du mig något, så träffas vi där.  

Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!  

Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!  

 

Fagra små blommor där bjuda till dans.  

Kom hjärtansfröjd!  

Vill du, så binder jag åt dig en krans.  

Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!  

Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!  

 

Kransen den sätter jag sen i ditt hår.  

Kom hjärtansfröjd!  

Solen den dalar, men hoppet uppgår.  

Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!  

Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!  

 

Uti vår hage finns blommor och bär.  

Kom hjärtansfröjd!  

Men utav alla du kärast mig är.  

Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!  

Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!  

http://www.youtube.com/watch?v=Z88qapIgOLg 

 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Z88qapIgOLg


Flicka från Backafall 
 

1. Flicka från Backafall, briggen Tre Bröder 

kryssar i kväll i Karibiska sjön, 

medan en landvind från kusten i söder 

stryker som sunnan därhemma kring ön. 

Luften är kryddad av tusende salvor, 

men jag ger bort dem varendaste en 

mot att få vandra bland Backafalls malvor, 

allt medan månen går vakt över Hven. 

 

2. Vänta mig inte till sommaren, Ellen, 

då skall jag ännu ha linjen i norr. 

Men när du står invid kyrkan om kvällen, 

tänk då att jag är en yr ollenborr, 

som utan lov tar en törn mot din tinning, 

och medan du med små händerna slår, 

letar sig ner under bluslivets linning 

allt medan månen i malvorna går. 

 

3. Känn att inkräktaren bara vill veta, 

om dina bröst bli som malvornas blom, 

var gång du känner min tanke sig leta 

hem från sin vakt vid mesanseglets bom. 

Känn att det blott är din gosse som sänder 

hälsningen, att han som bärgad kapten 

landar en gång under Backafalls stränder, 

allt medan månen går vakt över Hven. 

http://www.youtube.com/watch?v=l3iT_hlzjwU  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=l3iT_hlzjwU


http://www.youtube.com/watch?v=Oh3mWVuk1y4&feature=related  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Oh3mWVuk1y4&feature=related

