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Sundsandvik i mitt hjärta  
 
Solljuset stiger ur havet,  
spelar i koppar och glas,  
Sundsandvik i gryningen strålar  
som var hon en gyllene vas,  
med blommor från Skageraks stränder,  
med ängsört från ekarnas sal,  
en skönhet på urbergets stränder,  
Skärgårdens ljuva vestal.  
 
Sundsandvik i mitt hjärta,  
låt mig besjunga dig nu,  
åldrad i ungdomlig grönska,  
skärgårdens plats, det är du!  
Av ställen jag känner i världen  
är du den som har fått allt.  
Genom fjordarnas kärlek till havet  
en blandning av tång och salt.  
 
Solljuset dansar på fjorden,  
det glittrar för stort och för smått,  
för träkåken uppe på berget 
men även för strandhuset grått.  
Det porlar i fiskrika strömmar,  
det valsar i fjordarnas famn,  
det skymmer och skänker oss drömmar 
sjungandes sjöstadens namn.  
 
Refräng:  Sundsandvik i mitt hjärta, etc.  
 
Skymningen kom i en smekning  
av kvällsbrisens skälvande hand.  
Nu rodnar solen på klipporna  
på Vindöns och Högholmens strand.  
Säj, hör du musiken och skratten  
från Mattholmen över vårt sund,  
en lovsång till havet i natten  
från skärgårdens vikar och sund.  
 
Refräng: Sundsandvik i mitt hjärta, etc.  
  



Byns enda blondin - 
Sven Ingvars 
 

Jag har kört dan här postbilen varje dag sen -82 
Ibland kan det regna men idag är himlen blå 
Jag bär på ord och tankar, på siffror, löften å svek 
som en bibliotekarie i livets bibliotek 
 
Refr. 
Jag bär på vykort till fru Hansson, en faktura från nå´n som blir blåst 
å en postorderförskottsavi som är stämplad i Borås 
Ett paket till lilla Jenny å en tipsvinst till Ledins 
och så veckans vackra kärleksbrev till byns enda blondin 
 
Vem är det som skriver alla hennes älsklingsord 
Vem textar så vackert med en penna röd som blod 
Hon sitter alltid i fönstret som om hon väntade på mej 
Tänk om hon nånsin bjöd in mej, men hon säger knappt ens ”hej” 
 
Refr. 
 
Åh, jag har ingen som väntar, det är tyst när jag kommer hem 
Jag somnar snabbt och drömmer drömmen, ensam i min säng 
Jag drömmer att jag vaknar i hennes nakna famn 
Jag formulerar nästa brev och skriver ut mitt namn 
 
 
Refr. 
+ Ja mitt allra bästa kärleksbrev till byns enda blondin 
  



Oh Boy! 
Peps Persson 
 
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 e 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! Vilka glada toner, de 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 de e å leva idá. 
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! (x3) Vilket vackert väder! 
Oh Boy! (x3) Boy! 
  



Det gåtfulla folket 
 

Barn är ett folk och de bor i ett främmande land,  
detta land är ett regn och en pöl 
Över den pölen går pojkarnas båtar ibland  
och de glider så fint utan köl 
Där går en flicka som samlar på stenar, hon har en miljon 
Kungen av träd sitter stilla bland grenar i trädkungens tron 
Där går en pojke som skrattar åt snö 
Där går en flicka som gjorde en ö av femton kuddar 
Där går en pojke och allting blir glass som han snuddar 
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket 
 
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land,  
detta land är en äng och en vind 
Där finner kanske en pojke ett nytt Samarkand  
och far bort på en svängande grind 
Där går en flicka som sjunger om kottar, själv äger hon två 
Där vid ett plank står en pojke och klottrar att jorden är blå 
Där går en pojke som blev indian 
Där, där går kungen av skugga runt stan -  och skuggar bovar 
Och där fann en flicka en festlig grimas - som hon provar 
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket 
 
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land,  
detta land är en gård och ett skjul 
Där sker det farliga tågöverfallet ibland, 
vackra kvällar när månen är gul 
Där går en pojke och gissar på bilar, själv vinner han jämt 
Fåglarnas sånger i olika stilar är magiska skämt 
Där blir en värdelös sak till en skatt 
Där, där blir sängar till fartyg en natt och går till månen 
Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem 
Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket 
 

  



The gräsänklingsblues 
 
De e måndag morgon, å mitt huvud känns så tungt. 
De e måndag morgon, å mitt huvud känns så tungt, 
när jag sitter här med ett glas grapefruktjuice 
sjungande the gräsänklingsblues. 
 
De e så att min fru har rest till Mölle, till Mölle by the sea. 
Hon for för fjorton dar sen, å jag kände mej så fri, å å å 
nu skulle här jumpas for joy. 
Nu känner jag mej mindre fri, så nu får refrängen bli: 
Åh, Elsa-lill, come back to me. 
 
Jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen, 
å min Elsa höll mej fången i ett stadigt grepp. 
Hon sa: Jag skulle inte glömma de' å de' å de' å de' å de' å 
så sa tåget tut å gick å jag sa: Stick! 
Å ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra: 
"Mata fiskarna, vattna cissusen" häpp, häpp, häpp. 
 
Jag ska köpa nya fiskar, för dom gamla har tatt slut, 
å jag själv är lika vissen såsom cissusen ser ut, å å å 
ja, jag mår inte riktigt bra, idag. 
Den vecka som har gått har trotsat alla kalkyl, 
å allt som finns i huset är kapsyl och magnecyl. 
 
Vårt hembiträde Anna, vår trogna gamla skatt, 
förlora jag i poker till Stig Järrel förrgår natt, å å å 
vad ska min hustru tro? 
Så nu får jag klara allting själv, med mycket stort besvär, 
och min minneslista låter så här: 
 
Jag måste skura trappan, jag måste skura golv, 
å jag ska hinna in på banken före klockan tre, 
å jag ska stämma om pianot, jag ska måla om i köket, 
jag ska samla alla kräftskal i en prydlig liten hög 
och laga dörren sen, å muta portvakten, 
åsså damma, damma, damma, om igen. 
 
De e' så att min fru är lite sotis, så om hon får veta att, 
det var fyra scandal-beauties hemma här hos mej i natt, å å å, 
då skulle jag bli både gul och blue; 
Så nu gäller det att städa fort, och gardera sej, 
ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mej. 
 
Sch, sch, en nyckel i tamburdörr'n, jag hör den alltför bra. 
Hon skulle kommit först i morgon, å så kommer hon i dag, å å å, 
well, now I turn the devil loose. 
Full fart på köksdörren, jag tror jag smiter min kos, 
sjungande the gräsänklingsblues, oh yeah. 
  



Min gitarr 
 

Gitarren har jag haft 
sen liten grabb jag var. 
Den är min allra bästa skatt 
och den vill jag ha kvar, 
ja, min gitarr, ja, min gitarr. 
 
Ja, min gitarr, en trogen vän 
som jag har haft sedan länge sen. 
Dess spröda ton är ej bisarr 
men det finns glädje i min gitarr. 
 
För varje dag som gått 
jag strängarna har smekt 
och glada melodier 
på gitarren fram jag lekt 
på min gitarr, på min gitarr. 
 
Ja, min gitarr, en trogen vän... 
 
Den gammal är och nött 
och inte vacker alls 
men det är skönt att lägga 
sina fingrar om dess hals, 
ja, min gitarr, ja, min gitarr. 
 
Ja, min gitarr, en trogen vän... 
  



Jag Vill Ha En Egen Måne 
Ted Gärdestad  
 

Du har då aldrig trott på tårar, 
det passar inte för en karl 
Om man är över femton vårar 
finns inga känslor kvar. 
 
Kan du förstå två våta kinder, 
de torkar lika snabbt igen 
Man rår ej för att tårar rinner, 
när man har mist sin vän. 
 
Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till 
Där jag kan glömma att du lämnat mig 
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill 
Där stannar jag tills allting ordnat sig. 
 
Du tror du vet hur allt ska vara, 
du vet när allting passar sig 
Utom när jag ska förklara, 
hur jag känner mig. 
 
Du bryr dig inte om mig mera, 
och det har tagit mig så hårt 
Du kan väl aldrig acceptera, 
att någonting är svårt. 
 
Jag vill ha en egen måne, som jag kan åka till 
Där jag kan glömma att du lämnat mig 
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill 
Där stannar jag tills allting ordnat sig. 
 
Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till 
Där jag kan glömma att du lämnat mig 
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill 
Där stannar jag till allting ordnat sig. 
  



Sol vind och vatten 
Ted och Kenneth Gärdestad 

 

Ännu spelar syrsor till vindarnas sus 
Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus 
Och än strålar solen på brunbrända ben 
Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen 
 
Det finns tid till försoning  innan dagen är förbi 
För jag tror, jag tror på friheten jag lever i 
Och är det inte verklighet så drömmer jag 
 
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet 
men det är på dig jag tänker i hemlighet 
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav 
Det, är mina drömmar vävda av 
 
Jag vill veta vägen till herdarnas hus 
Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus 
Det skymmer vid sion och natten blir sval 
Men än doftar blommorna i skuggornas dal 
 
Det finns tid till försoning innan natten slagit ut 
För jag tror, jag tror att livet får ett lyckligt slut 
Och är det inte verklighet så drömmer jag 
 
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet 
men det är på dig jag tänker i hemlighet 
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav 
Det är mina drömmar vävda av  
Sol, vind och vatten höga berg och djupa hav 
Det är mina drömmar vävda av  
Mm, Ja, det är mina drömmar vävda av 
  



För kärlekens skull 
 - Ted Gärdestad 

 

Utanför fönstret slår våren ut 
Marken blir grön igen 
Allt som var dött väcks till liv 
 
Det kan också vi, mmm 
Så länge vi andas 
 
Ute till havs styr en fiskebåt 
Längs en fri horisont 
Den gungar så tryggt in mot hamn 
Som jag i din famn, mmm 
Så länge vi älskar 
 
Det är för oss 
Solen går opp 
Och lyser som guld 
För kärlekens skull 
 
Solen går opp  -  Så oskuldsfull 
Och lyser på oss  -  För kärlekens skull 
 
Högt på ett berg står en katedral  -  Och pekar upp mot skyn 
Men det är för himlen i dig  -  Och jorden i mig, mmm 
Vi älskar varandra 
 
Det är för oss  -  Solen går opp 
Och lyser som guld  -  För kärlekens skull 
 
Solen går opp  -  Så oskuldsfull 
Och lyser på oss  -  För kärlekens skull 
Mmm mmm 
 
Lyser som guld  -  För kärlekens skull 

 


