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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! 
 
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 ida. 
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!  Vilket vackert väder! 
Oh Boy!  Vilket vackert väder! ........ 

  



Kostervalsen 
Evert Taube  

 
C G7 C Em F A7 
Kom i koster vals, slå din runda arm om min hals. 
D7 G7 C 
Ja' dig föra får, hi-o-hej va' dä' veftar å' går. 
C G7 C C7 F  
Kostervalsen går  lek å' smek blir i skrevor å' snår. 
F C G7 C 
Ja' ä' din å' du ä' min, allrakärestan min. 
 

C F C  Dm 
Däjeliga mö på Kosterö   du min lilla rara fästemö 
G7  C   G7   C 
Maja lella hej, Maja lella säj,   säj vell du gefta dej me mej 
 
C G7 C Em F  A7 
Kom i Kosterbåt  nu i natten följas vi åt, 
D7 G7 C 
ut på hav vi gå,  där som marelden blänker så blå, 
C G7 C C7 F 
ja' dej smeka vell,  där som dyningen lyser som ell'. 
F C G7 C 
Ja' ä' din,  du ä' min allrakärestan min! 
 
Däjeliga mö på Kosterö ... 
 
C G7 C Em F A7 
Kom uti min famn,  i din famn ja' finner min hamn. 
D7 G7   C 
Maja, ja' ä' din  du ä' min, allrakärestan min. 
C G7 C C7 F  
Maja, ja' å ' du,  kuttrasju, mun mot mun kuttrasju. 
F C G7 C 
Ja' ä ' din   du ä' min,  allrakäresta min 
 
Däjeliga mö på Kosterö ... 



Vilken härlig dag 
Ted Gärdestad 

 
Steg upp på morgonen innan din dag var riktigt vaken 
woowow vilken härlig dag 
 
Smög mig på knä till sjön  för att få se dig bada naken 
woowow vilken härlig dag 
 
Lalala lalalala la la la    
Lalala lalalala la la la   
Lalala lalalala la la la åh    såg du mig? såg du vem det var? 
     
 
jag hade satt mig ner  när du tog av dig dina kläder 
woowow vilken härlig dag 
 
fick syn på svalorna  dom kunde lova vackert väder 
woowow vilken härlig dag 
 
Lalala lalalala la la la    
Lalala lalalala la la la   
Lalala lalalala la la la åh    såg du mig? såg du att det var jag? 
   
du låg på rygg o sög ut saften från ett strå          
och du hade ingen annan än dig själv att tänka på 
men trodde du att du var ensam i det blå trots att bakom jag såg på 
jag vet att jag blev smått generad mmmm 
men jag tror även att även du var intresserad 
åh    såg du mig? såg du att det var jag? 
 
Lalala lalalala la la la    
Lalala lalalala la la la   
Lalala lalalala la la la åh    såg du mig? såg du att det var jag? 
 
Jag tror du hörde mig  när du försvann in under kjolen 
woowow vilken härlig dag 
så jag fick fly iväg  och jag sprang naken bort mot solen 
woowow vilken härlig dag 
 
Lalala lalalala la la la    
Lalala lalalala la la la   
Lalala lalalala la la la åh    såg du mig? såg du att det var jag? 
  



 

Dans på Brännö brygga  
 
Koss va de vimlar av segel i da' Ä de kappsegling? Nä de ä lörda'.  
Ja vesst, då förstår jag vatt pojkarna ska. Dom har enna som ledit i da'.  
Där seglar Kålle me kepsen på svaj. Hej på dej dö! Hur har du det själv då?  
De ä tjo va det veftar, kom me om du vill!  
Ja du vet la var vi lägger till?  
 
De ä dans på Brännö brygga en gammal och kär tradition.  
Fullt med publik och trevlig musik. Ja va e en vals utan dragspelets ton,  
och en dans på Brännö brygga är för många ett stort äventyr.  
där ä glädje och fest. Se där ute i väst, blinkar Vinga fyr.  
 
Från Vinga sand, hörs in till land blandat med dragspelslåt  
dunket från en fiskebåt.  
Dansen den går, hjärtat det slår, slår för en liten vän och för Bohuslän. 
 
Ada å Beda å Kålle å ja tar en vickning i ruffen på "Flory"  
å preppen den hänger i tamp som den ska men i sällskap med "tra-la-la-la".  
Kålle som är på ett prima humör elegant bjuder upp med ett "Ska vi?"  
Å me Ada i famn går han in för en dans som om tyngdlagen alls inte fanns. 
 
De ä dans på Brännö brygga en gammal och kär tradition.  
Fullt med publik och trevlig musik. Ja va e en vals utan dragspelets ton,  
och en dans på Brännö brygga är för många ett stort äventyr.  
där ä glädje och fest. Se där ute i väst, blinkar Vinga fyr.  
 
Från Vinga sand, hörs in till land blandat med dragspelslåt  
dunket från en fiskebåt.  
Dansen den går, hjärtat det slår, slår för en liten vän och för Bohuslän. 

  



Sjösala vals 
Text & musik: Evert Taube 
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 ekorrn, som gungar på gren! 
Kurre, kurre, kurre ! Nu dansar Rönnerdahl! 
Koko! 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. 
 



Vi ska gå hand i hand 
Gunnar Wiklund 

G D7 

Minns du än hur det var, när vi möttes du och jag? 
D7 G 
Du var allting för mig, för jag såg ju bara dig 
 G7 C G 
Å jag kände med ens, det är dig jag vill ha 
G D7 G 
Å jag minns än de orden jag sa: 
 
Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag 
Om det händer ibland att vi lessnar någon dag 
Ska vi trösta varann, det är så det ska va' 
Vi ska gå hand i hand du och jag 
 
Jag kan se än idag Hur vi gick där du och jag 
Upp för altarets gång å med orgelbrus och sång 
När vi vigdes och prästen välsignat oss två 
Kan jag minnas vad jag tänkte då 
 
Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag 
Om det händer ibland att vi lessnar någon dag 
Ska vi trösta varann, det är så det ska va' 
Vi ska gå hand i hand du och jag 
 
Efter åren som gått. Har jag lärt mig och förstått 
Att där lyckan ska bo. Finns det kärlek, hopp och tro 
För vi älskar varann. Och har det så bra 
Och vi följer de orden jag sa: 
 
Vi ska gå hand i hand genom livet du och jag 
Om det händer ibland att vi lessnar någon dag 
Ska vi trösta varann, det är så det ska va' 
Vi ska gå hand i hand du och jag 
  



För kärlekens skull 
 - Ted Gärdestad 
 
Em       A7            D     G 
Utanför fönstret slår våren ut 
Em          A7       D 
Marken blir grön igen 
Em           A7              Hm 
Allt som var dött väcks till liv 
              G 
Det kan också vi, mmm 
Em          A 
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 
 
D   A      Hm 
Det är för oss 
F#          G 
Solen går opp 
          D     Em 
Och lyser som guld 
    A           D 
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 
 
G     D   Em    A         D 
Lyser som guld  -  För kärlekens skull 
G     D  Em    A         D 
Lyser på oss För kärlekens skull 

 
  



Sommar och sol 
G Am D7 G D7 
Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. 
G Am D7 G  
Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol. 
 
G G7 C G 
När livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå 
  Am  D7 
då tar jag till ett eget litet knep, 
G G7 C  Am D7 
en fånig liten ramsa som jag hittat på som handlar om det bästa jag vet. 
 
G Am D7 G D7 
Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. 
G Am D7 G  
Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol. 
 
G G7 C G 
På morron när jag vaknar och drar upp min rullgardin 
  Am  D7 
så kanske regnet bara öser ner. 
G G7 C Am D7 
Då blundar jag och nynnar på en melodi, som handlar om det bästa jag vet. 
 
G Am D7 G D7 
Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. 
G Am D7 G  
Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol. 
 
G G7 C G 
När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord,  
  Am  D7 
då har jag som en magisk hemlighet, 
G G7 C Am D7 
en fånig liten ramsa med sånna ord;  som handlar om det bästa jag vet. 
 
G Am D7 G D7 
Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av kaprifol. 
G Am D7 G  
Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol. 

 


