


BIS.CD-187 STEREO Total playing time: 45'41

Elisabeth Siiderstrdm, sopran

TAURO. Erna (f. 1916) (arr.:Hakan Sund)
El Misans klagolit (Tove Jansson) (Hans Bvecht Mueikfortas)

Clas Pehrsson, c-sopranino; Hdhan Sund, piano

El TeaterrAttan Emmas visdomsord (Tove Jansson) 2'25
Clas Pehrsson, bas- och altblockflait; H&kon Sund', piano (Haw Buech'e Musikf.trlda)

DAVIDSON, Rolf (f. 1925) (tillrattalagd ftir blocklldjter av HAkan

E En gUdliis biin (Anna-Greta Wide) r,ur"l
And.ers-P er Jonsson, altblockflajt ; Yla a M arell, teno rblockflait ;
C las Pe hrs son, kontabasblockfl ijjt

WENNERBERG, Gustaf ( 18 17-1901)
E Man borde inte sofva (Jeremias i tdstldsa) (KiltbergeBohhandet)

Hd,hon Sund., piano

ANOI{YI\{ FINSK FOLI{VISA (arr.: Robert & Hakan Sund)
E Vinden drar Mt")

Robert Sund, dragspet;Karin Arelsson Porhman, E&kan Sund',
Robert aon Bohr, Robert Sund., sangleuartett

z

z',1'l.

Sund)
2'00

g',22

l'59



ANOI{YM (arr.: HAkan Sund)
E Viktoria r,rz".r l'22

H&kon Sund., dragspel; Clas Pehrsson, finI

ANOI\-NVI SVENSK FOLKVISA
El Godmorgon, min docka rur",r l'4

C las P e hrs s on, spild.pipa

NORLEN, HAkan (f. 1917) (an:HAkan Sund)
E Visa vid midsommartid (Rune Lindstrlm) rau 3'41

Hd,han Sund, piano

ANOI{YM SVENSK FOLKMELODI
E Ekovisan ru,t l'32

OLROG, Ulf Peder (1919-1972) (arr.: Hikan Sund)
El 1. Sina metoder (Vols) (Tons.) -

2. En diid i sktinhet (Unken vals i Chopin-stiimning) (Tons.) -

3. Gliim inte (Ettrig uals) (Tons.) (Nite-GeorseMueikfii,rtqd 131
Hd.kan Sund., piano

ANOI{YM SVENSK FOLKVISA
E VallAt r,nr,r 1'15

Clos Pehrsson, spildpipa



SoDERLUNDH, Lille-Bror ( 1912-1957)
E Priistkrage, sAg... (Gunnar Ekelof) (Bonniera) l'50

Hdkon Sund., piano

tr Niir skiinheten kom till byn (arr.: HAkan Sund)(Nils Ferlin) (Booni..il 3'22
H&kan Sund, piano

E Onskan (arr.: HAkan Sund) (Ingegerd Granlund) (Bonniere) 1'49
CIas Pehrsson, sopranblockfldjt; Hd.kan Sund, piarn

@ Midsommarblomster (arr.: Hakan Sund) (Einar Molin) cvarst z'LO
H&kan Sund., piano

E Den stora kometen (arr.: HAkan Sund) (Nils Ferlin) (Bonniere) 3'10
H&kan Sund, piano

ANOI{YM ALIINDSK FOLKVISA (arr.:H6kan Sund)
@ Vem kan segla ftirutan vind? rao 3'43

Clos Pehrsson, altblockfldjt; Ildhon Sund, piano

ANOI{YI\{ SVENSK FOLKVISA (arr.:HAkan Sund)
@ Byssan lull riw"r 4'33

H&han Sund., piano



VadA - Orhiingen???!
Jo, kanske en tonsiittning dAr en melodi eller r1'tm deklamerar en text sA att
den ftir evigt fastnar i ,iirat, med eller mot ens vilja.

Under ett liv i musik har jag sysslat med mycket skift,ande kompositioner,
och inne i mitt huvud klingar brottstycken av operor, romanser, oratorier,
symfonier, populiirmusik...

Vad vi ltirsijkt samla pA den hiir skivan Ar nAgra av de visor jag sjungit
genom 6ren, visor som jag standigt hijr i mitt inre, mina \rhringen.

Pt mina noter till Man borde inte sofua stAr det med rund skolflicksstil:
Elisabeth Sdderstrtim 1942. Dessa noter fick jag dA jag for forsta gAngen i mitt
liv skulle sjunga pA ett kpkbrtillop - dock inte den sAngen utan To mact man
uzre, som stod i samma hiift,e. Jag var hungrig pA musik och liirde mig ocks6
Man borde inte och det blev den som mest stannade i mitt minne och i min
repertoar. Fdr mig som tonAring hade den precis rdtt karaktiir, romantisk och
mjuk. Nu tycker jag kanske iindA biittre om skildringen av en stilla kvall, dA
stjiirnhimlen inte tir skriimmande utan blir till ett skyddande tak ijver viirlden.

I min skola fanns det nAgra liirare som mer dn de andra satte sin priigel pA

oss elever. Det var tre kvinnor som ocksa var ftirfattare och kanske d?irft)r
Iyckades intressera oss ft)r den svenska litteraturen, Barbro Ljungstrdm-Oliv,
Ingegerd Granlund och Dagmar Lange. Under den tid jag gick i gymnasiet
publicerade Granlund en diktsamling som hette Balladen om Herrans belrite
och i den fanns en dikt som hette Onskan. Den giorde ett mycket starkt intryck
pA mig ddrfor att den avsldjade nAgot av det som rdrde sig i det inre pA den
I2irarinna som verkade sA sZiker niir hon hdll sina lektioner, elegant, spirituellt
och  o f ta  k ryddade med sarkas t iska  anmi i rkn ingar .  Hon hd l l  ocksA
morgonbiiner, som var mycket personliga. En siiregen blandning av praktisk

l ivsvisdom, intel lektuel l  analys av de stora trosfrAgorna och sA en starkt

emotionell upplevelse av livets korthet, sA djup, att hon ofta overvtildigades av

rtjrelse och tArar. Vi tonArsflickor blev vansinnigt generade dtir vi satt i vAra
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bdnkar i biinsalen och under dtidstystnad vdntade pA att rektor Granlund
skulle behdrska sig, sA att hon kunde avsluta morgonbiinen.

Niir  jag kom in pA den s.k. Operaskolan var den knuten t i l l  Kungliga
Teatern och Musikaliska Akademien, vilket hade den stora ftirdelen att man
ldrde kZinna tvA miljder pA en g6ng. Man kom i kontakt med musiker av alla
slag och bland dem fanns det mAnga unga, entusiastiska kompositijrer som
stack nyskrivna sAnger i handen pA en med en biin om att "du kan viil ta och
sjunga den h2ir, sA jag fAr hiira hur den lAter". En av tonsiittarna hette Rolf
Davidson, och jag sjdng nAgra av hans sAnger ofta under dessa Ar. Den som jag
mest fdste mig vid hade text av Anna-Greta Wide och hette En gudl\s bdn.Derr
har foljt mig genom livet.

Redan under mina studieAr bi ir jade jag fA engagemang i al la mti j l iga
sammanhang. Jag sjbng s.k. "modern musik" i Fylkingen och kom ocksA genom
mina kollegor diir in pA "gammal musik" frAn barocken. PA Operan sjiing jag
omv2ixlande smA och stora roller beroende pA vem som var sjuk och hastigt
skulle ersiittas. Jag sjiing ocksA mycket svenska folkvisor, och en person som
betydde mycket ftjr min kontakt med den musikskatten var Gunnar Hahn. I
slutet av 40-talet och bdrjan av SO-talet sjdng jag ofta med hans ensemble i
radio och i Stockholms parker. Sairskilt minns jag en underbar sommarkvdll p&
borggArden till Stockholms Stadshus. Svalorna fldg hdgt mot den blekblAa
himlen och sttjrtdtjk ner mellan pelarna medan deras svirr blandade sig med
vAra toner, Trudelidu, stannmoral En annan kvi i l l  sjdng vi al lsAng med
publiken pA Skansen, och dragspelstonerna blandade sig med tusentals riister i
Krirre utine uitt bom huna s& Viktorial Det dAnade sA att man ktinde hur
sAngen bar ut iiver hela sommarstockholm och hela v2irlden med ltir den delen!

Andra sanger som fastnade i  mig under denna t id var Hakan Norl6ns
trolska Visa uid midsommartid och Lille-bror Sijderlundhs bitterljuva Niir
slzonheten hom till byn. Den stora hometen ftiste jag mig ocksA omedelbart vid.
Det var mycket vanligt pA den tiden att det ringde pA ddrren till v&r v6ning i
hpeshuset i Stockholm och niir man dppnade stod diir nAgon och talade om fiir
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en att verlden skulle ga under. Kanske inte denna vecka eller i 6r men senast
ndsta Ar, sA skynda att gtira bot och battring! Jag tyckte att jag fann triist
undan denna stiindiga domedagsangest i siiderlundhs visor. Man behiivde
mycken trtist - det var ju den tiden dA vi med mycket knapp n6d hade undgdtt
att delta i ett viirldskrig.

SA gifte jag mig. Med en sjiiman. Det blev anledningen till att jag ofta
hamnade pA fester, ddr man sjiing sig igenom kvdllen, sjdmansvisor mest,
IiirstAs, alltifran Hej och hd Jungman Jansson till Farucil Marouschka du
rndrka mij pd. Reual American bor. Som sjiimanshustru stod jag ocksi ofta och
vinkade farvdl, ndr min "sailor" gav sig iviig. Det tilldrog sig inte sA ofta pA en
kaj som pA Stockholms Centralstation vid KarlskronatAget. Jag var engagerad
vid Kungliga Teatern och kunde inte som god hustru bo i "Pottis". Det kom
andra avsked under Aren, och ett av de mera minnesvdrda var dA min man
seglade ivAg till Viistindien med Falken. DA kAnde jag mig som den dAr vackra
statyn av Fiskarehustrun som stAr i Gdteborgs hamn. Tonerna av Vinden drar
blev mycket aktuella: "GrAt ej mer lilla viin!" Jag kommer ju hem igen om en
sex, sju mAnader sAd2ir...

Niir mina barn var smA, satt jag ofta pA deras siingkant och sjiing. DA det
verkade som om de hdil pA att somna, brukade jag viilja Byssan lull, denna
underbara visa med den rent hypnotiska makt, som en god vaggvisa btjr ha.
NAr pojkarna hitrde fitrsta "Byssan" brukade de uppgivet sucka: "Inte den,
mamma, dA somnar vi!" Efter tredje versen snusade de ocks6 mycket riktigt,
lugnt och s6tt.

Pa sextiotalet laste vi sagor, mina sdner och jag. Vi iilskade Vem shall trdsta
Knyttet och alla de andra Mumin-bertittelserna. Nar jag fann Erna Tauros
tonsAttningar av Tove Jansson-texter blevjag lycklig. Ftir en person, som dr en
blandning av svenskt tungsinne och slaviskt svArmod, dr jt Misans klagoldt
som specialskriven: "Det tir sA skiint att sjunka i mild melankoli". Och sA den
erfarna Teaterdttan Emma, som s2iger oss att vi inte skall vara rddda, vi med



alla vAra rddslor, som bara blir fler och fler och vArre och viirre - eller: har det

inte alltid varit sAhar?
Ndr min iildste son var skolmogen besldt jag mig for att lAta barnen vara

hemma, dA jag gav mig ut pA lAnga resor. Tidigare hade de ftiljt med mig, och vi

hade bott i U.S.A. och England stora delar av Aret. Jag trodde de hade det bra

utan mamma, en underbart rar dldre dam tog viil hand om dem' SA kom jag

hem eft,er ett liingre gZistspel en gAng nAr det hade varit Mors dag. I skolan
hade min dA Atta6rige son fAtt gdra teckningar till Mor, och jag fick ett litet

orangefiirgat hiifte i min hand. PA ftirsta sidan vajade en svensk flagga och
tulpaner stod i en vas. PA andra sidan ftiljde en omsorgsfullt priintad text, diir
boksttiverna i bdrjan var smA och vdlformade men efterhand blev stdrre och
ojiimnare, det s&g pA nAgot sAtt mycket desperat ut. "Kdra MAMMA! Det iir
bra att du finns och kan sjunga och ha rej! .Rtist du vilar dej nu. NAn ging
mAste du va hemma. VEM KAN SEGLA FORUTAN VIND. VEM KAN RO
UTANAROR. VEM KAN SKILJAS FRANVANNEN."

Diir var texten slut, och en kniv vreds om i mitt hjArta. Ett litet n6drop? Jag
Iiirsdkte planera om min tillvaro, sA att jag inte behdvde liimna barnen ftir sA
lAnga tider och jag sade adj6 till U.S.A.

P i  de  senas te  6 ren  har  jag  kommi t  a t t  f i i s ta  mig  v id  nAgra  smi
kortdiktsvisor av Ulf Peder Olrog, smA filosofiska funderingar av vilka En dijd i
shbnhet har undertiteln Unhen uals i Chpin-stiimning.

Jag sjdng fdr nAgot Ar sedan i  Furuviksparken och hade bland annat
Midsommarblomster pA programmet. EfterAt kom en viinlig, ftir mig ok2ind
dam fram och tackade siirskilt for den s6ngen. Hon sade: "Sjung mer sAnt,
Elisabeth!" \

Och det har jag giort nu. /) .u
./h ../ ,../

%'%tuc
P.S. Glirm inte att ga hem innan ni gAr och ltigger er, flickor!
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Elisabeth Stiderstriim iir {iidd och uppvuxen pA Ostermalm i Stockholm.
Hennes enda senglerare har varit Madame von Skilondz. Hon debuterade vid
Drottningholmsteatern och blev fast anstiilld vid Stockholmsoperan 1950 och
har sedan dess gjort en internationel l  karr i i i r  med debut som Suzanne r
Figaros brdl lop 1959 pA Metropoli tan. Hon har sjungit i  Glyndebourne
Atskilliga siisonger, haft upprepade gastspel pA Covent Garden och har blivit en
av Sveriges Radios mest verksamma seribsa artister. Hon har s2irskilt giort sig
kiind som Mozart- och Straussuttolkare och dr ofta anlitad i moderna verk av
skif tande karakti i r .  PA senare t id har El isabeth Si iderstrdm ocksA bl ivi t
harangerad med stora internationella priser och kritikerframg6ngar Itir srna
to lkn ingar  av  Jan6deks  Kat ja  Kabanoud och Rachmanino f fs  L ieder
tillsammans med Madimir Asjkenazij pi grammofonskiva. PA detta skivrniirke
ocks6: BIS-CD-17.

Hikan Sund liiddes 1946 i Sandviken. Han bdrjade som barnartist vid tre Ars
Alder och upptriidde bl.a. i radio och TV samt 56 gAnger pA Nalen. Under
tonAren spelade han mestjazz- och dansmusik. 1971 utexaminerades han fr&n
Kungl. Tbkniska Hdgskolan sorn civilingenjdr i kemi och arbetade dSrefter i ett
p a r  A r  m e d  b l o d a n a l y s e r .  1 9 7 6  a v l a d e  h a n  p i a n o p e d a g o g e x a m e n  v i d
Musikhdgskolan i  Stockholm och verkade under de fol jande tvA Aren som
repeti tdr vid Kungl. Teatern. HAkan Sund hr nu pianist,  ackompanjat i i r ,
arrangdr och komposittir, vice dirigent i Stockholms Filharmoniska Kijr samt
undervisar sedan 1978 i piano och gehtirsspel vid sin furra utbildningsanstalt,
Musikhiigskolan i Stockholm.

Clas Pehrsson iir fodd i Stockholm l942,ir'at iignat sig At akademiska studier
i bl.a. pedagogik och musikvetenskap samt varit verksam som violinist och
altviol inist,  innan han sedan mitten av 60-talet dgnat sin mesta t id At
blockfliijtfamiljen. PA detta sitt huvudinstrument dr han sj2ilvliird, men har
studerat iildre tiders upp{iirandepraxis hos vtirldens ledande auktoriteter.

q



Han har  en  synner l igen  omfa t tande verksamhet  som so l i s t  och
kammarmusiker, sArski l t  internationel l t  -  han t i l lbr ingar Arl igen f lera
mAnader utomlands som konserterande solist. Sedan 1965 dr han huvudlArare
i blockflbjt vid Musikhiigskolan i Stockholm.

Elisabeth Siiderstriim's distinguished career as a singer both in the world's
Ieading opera houses and on the recital platform needs no comment here. But a
brief introduction to her collection of popular Swedish songs is in order for this
aspect of Elisabeth Sdderstrijm's art will be unfamiliar to most people.

Singing is a truly popular activity in Sweden where every village supports a
range of choirs. There is a l iving folk-song tradit ion and a l ively bal lad
tradition. And it is still de rigueur to accompany the drinking of schnapps with
songs of more or less dubious repute. This love of singing has produced a rich
catalogue of Swedish songs, a catalogue which does not allow any very precise
dividing line between'art' songs and'popular' songs.

In performing these songs Elisabeth Sdderstrdm is by no means 'letting her
hair down'. For the songs that she has elected to sing here are ones that she
has sung over the years for family and friends. And while the songs are popular
in idiom they share an important feature: the texts are unfailingly intelligent,
often witty and displaying a healthy scepticism towards the vanity of human
expectations. (We are worlds away from rhyming love with dove!)

Elisabeth Sijderstrijm has never courted popularity. In the opera house she
has conccntrated on r6les that she finds artistically challenging, r61es that
penetrate life's major themes, and she has won renown for the intelligence and
insights she communicates. For most of us, l i fe is a r ich mixture of great
thernes and everyday trivia. From the vast store of Swedish songs she has
chosen a collection that all shed light on, have something meaningful to say
about life and our very human foibles.
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In recording this collection Elisabeth Sijderstrijm was joined by some very
talented friends. Hikan Sund was responsible for most of the arrangements
and also played the piano, while the recorder virtuoso Clas Pehrsson played a
variety of instruments.

Brief s5mopsis of the song texts:

El Misan's Complaint: 'Miserable my mother asnd misery my father,' sings
Misan as she meditates on just how delightful melancholy can be: for all things
must end and even the rose has thorns.

El Emma's Proverbs: Grey is a colour that everyone in the theatre forgets,
remarks the theatre rat,  she who sweeps and dusts and sees and hears
everything while remaining unnoticed.

E Godless Prayer: 'May there be no one with nobody to love them' says the
prayer which concludes as a celebration oflove.

E One Should Not Sleep: a tr ibute to the night sky, so si lent and so
bejewelled with stars that it seems shameful to fall asleep beneath it.

E ttre Wind Blows: The departing young sailor comforts his betrothed with
promises ofriches and frnest velvet.

E Viktoria: Everyone loves a sailor and each time he returns from danger
there is cause for celebration.

El Good Morning, My Doll: A young man tries to steal another's girl while
his back is turned.

E  M i d s u m m e r  S o n g :  A  m i d s u m m e r  n i g h t ' s  d r e a m  i n  t h e  S w e d i s h
countryside.

E Echo Song: The girl's wishes are echoed until the lie itself re-echoes.

El Such Methods: Honest and hard work and penny-pinching bring their
rewards but one tries to avoid them as long as possible! A Beautiful Death:
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Drinking champagne from a lovely blonde's shoe on one's eighty-fift,h birthday
and the arch-support fastens in one's throat. Don't Forget: Don't forget to go
home, girls, before going to bed.

E Pastorale: The cowgirl sings to her animals.

@ Daisy, Tell Me: Numerous natural aids to foretelling one's future are still in
use, like plucking a daisy or watching a ladybird.

E When Beauty Arrived In The Village: When beauty arrived in the
village, good sense was already installed and so no one recogrrized her. For good
sense is so wise and careful that he chills everything. But some day summer
will come, the song promises, though songs are poor oracles.

E A Wish: That you might sit by my side and tell me you love me and I would
fall asleep for ever.

El Midsummer Flowers: How shall I know you love me if you never tell me?
lIn the summer I shall ask the flowers and then I shall know that vou love onlv
me.

E The Great Comet: The comet appeared, a warning in the sky, and people
started behaving better and caring for the poor and so on - for a whole month
until things returned to normal.

E Who Can Sail Without A Breeze: Who can sail without a breeze. row
without oars, or part from their beloved without shedding tears?

@ Byssan lull: Tlinomial lullaby concluding in faith, hope and love.
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E Misans klagolAt

En Misa har jag varit i alla mina dar,
Miserabel var min mamma och misAren var min far.
En Misa har jag varit och en Misa ska jag bli,
Det iir sA skiint att sjunka i mild melankoli.

Och om jag vore vacker och min ndsa underbar,
Beundrad utan alla och dy'kad av envar,
SA skulle kanske n6gon som vore stor och rik
Tillsiinda mig en ros i cellofan frAn en butik.

Men allting har en iinda och lyckan flyr sin kos,
Det finns ftir mAnga taggar pA varje liten ros.
Jag g&r i mAnens skimmer invid den svarta dlv
Och plockar anemoner och tanker pA mig sjiilv.

E TeaterrAttan Emmas visdomsord

Jag sopar en teater och jag stiidar foaj6n,
Jag gir och slacker lamporna pA gamla trdtta ben,
Ochjag ser vad ni giir ochjag hbr vad som sker,
Och nu frAgarjag er: siij, vad br6kar ni for?
Ni stiger att allt iir sA farligt och stort
Och ni piper och pratar om allt ni har giort,
Om hur valdigt och harligt det hela skall bli,
Springa bort, komma ut, katastrof, trolleri!
Htir nu p6.
Jag vet att ni drdmmer och jag vet att ni 5r smA,
Men ni ska Sntligen se det som det iir:
Det blir aldrig battre iin sA hiirl
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Mitt jobb iir lorb och skrip och damm men lAt mig siiga till,

Att huvudsaken iir att man fAr gno med vad man vill.
Ochjag hijr vad som sker ochjag ser vad ni gdr,

Och nu frAgarjag er: siij, vad brAkar ni for?
Ni vdsnas om allt ni funderat och k2int
Och om allting som ntirapA kunde ha hiint,
Det 6r svart, det 6r vitt, det dr paradisblAtt,
Men en fiirg som ni aldrig kan minnas zir grAtt!

Hiir nu pA.
Jag vet att ni 5r riidda och jag vet att ni iir sm6,
Men ni ska iintligen se det som det iir:
Det blir aldrig vhrre iin sA hArl

E En gudliis biin

Jag bnskar alla andra det basta som jag vet,
Jag kan ju inte be liir dem i all min gudloshet.
Men skulle jag forsdka dA tror jag att det kom:
LAt inte n&gon finnas till, som ingen tycker om.

Om miinniskor 2ir ringa och fattiga, dn sen,
Om bara de blir iilskade, Atminstone av en.
Fiir rikedom och iira, det lAter kanske bra,
Men kiirlek iir i alla fall det enda vi vill ha.
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E Man borde inte sofoa

Man borde inte sofva, niir natten faller pA,
T! Uink, dA tindra stjdrnorna htigt uppe i det blA.
Det iir sA tyst och stilla,
Att sofva vore illa!
Jag vandrar mina vAgar iifuer iing och genom skog,
Och stjiirnorna de ftilja mig, sA siillskap har jag nog.

Det siigs de iiro tusen mil och dndA mer ffAn oss.
An brinna de med stadigt sken, iin flamma de som bloss.
Som silfver och kristaller
Nu deras skimmer faller,
Och en och annan flamrnar till, nzir hon har brunnit ut.
SA faller hon dA iir det som en strimma riik till slut.

Man kan vril aldrig drijmma sA skdnt och underbart,
Som sjelfua natten ter sig, nAr de stjiirnor lysa klart.
Det tir som om det hdrdes,
Ett silfverspel som rdrdes.
Man borde inte sofva, ndr som natten faller pi!
Man borde se pA stjtirnorna, man borde vara tvA.

E Vinden drar

Vinden drar, skeppet far
Bort till fidrran land,
Och sjiimansgossens lilla, lilla vhn
StAr sdrjande pA strand.

GrAt ej nu, lilla vdn,
Torka tAren bort,
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Och tiink pA mig och pA den ljuva tid,
Som kommer inom kort.

Silver, gull, kistan full
Hiimtar jag At dig,
Jag hamhr siden, sammetstYg,
Och allt skZinker jag dig.

E r/iktoria

En sjdman seglar jorden runt,
Kiirre vArre vitt, bom, bom.
Hans hemkomst tir en gl2idjestund,
K2trre vdrre vitt, bom, hurra sA,
Viktoria, Viktoria, kiirre vdrre vitt, bom, bom'

Vem 2ilskar ej en glad sjiiman?
Kdrre...
Han rusar jiimt i faran fram,
Kiirre.. .

SAviil i mbdan som i strid,
Ki irre.. .
I flickans famn han vilar sig,
Ki irre.. .

1 6



E Godmorgon, min docka

Godmorgon, min docka,
Ar viinnen din borta,
SA sorgeligt det iir.
Det var en s6dan smdrta,
Som sargade mitt hjafta,
Ack, om jag kunde viinda
Den sorgen i friijd.

E Visa vid midsommartid

Du lindar av olvon en midsommarkrans
Och hiinger den om ditt hAr.
Du skrattar At mAngubbens benvita glans
Som hiigt ijver tallen st6r.
I natt skall du dansa vid Svartrarna tjiirn
I lAngdans, i springdans pA gliidandejiirn.
I natt dr du bjuden av dimman till dans
D:ir Ull-Stina, Kull-Lina gAr.

Nu tager du mAnen fr&n BlAbergets kam
Att ge dig en glorias sken.
Och ynglet som avlas i giilarnas slam
Blir fAlar pA flygande ben.
Nu far du till Mosslinda, Mosslunda mor,
Diir Ull-Stina, Kull-Lina, Gull-Fina bor.
I natt skall du somna vid Svartrama damm,
DAr natten och mossan dr len.
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E Ekovisan

Echol - ecnot
Svara mig rtu! -Svara mig nu!
Fort! - r'ortt
Echo! - n.tot
Sag, blir jag giIt, i Ar? - i a.r
Ar min fastman mycket vacker? - mycket vacker!
Har han ockse mycket pengar? - mycket pengar!
Ar han ocksA hjertligt 6m? - i'i".tligt omt
Echo! - n"tot
Siiger du sannt eller ljuger? - ljuger!

@ SAna metoder

Man kan komma lAngt fast man sitter trengt
Med sparsamhet och flit och hederlighet.
Knega bara pA, det ska siigert gi
Med sparsamhet och flit och hederlighet.
Men man drar sig i det l?ingsta
Fdr sAna metoder.

En diid i sktinhet

En dbd i skiinhet iir pA Attifemirsdagen
Niir man fort en skdn blondin i valsen.
Dricka vin ur hennes sko och se'n fA helt betagen
HAlfotsinliigget i halsen.

Gltim inte

Glijm inte att gA hem
Innan ni gAr och liigger er, flickor.
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E vauat
Tbudelidu, stannmora,
Tludelidu, stannmora sova.
Skalleko sova, kiseko sova,
Lillsussen sova,
Lisskilling lAren striicker, iiter.

E Prestkrage, seg...

Prdstrage, siig lilla bror,
Kommer den, kommer den inte,
Tiden di gliidjen blir stor,
Tiden dA sorgen blir liten?

BlAklocka, ring lilla syster,
Spindel, spA i ditt nritt:
Giiken som ropar i 6ster
Vet nog en hemlighet!

Daggk6pa, torka din kind,
Arenpris, torka ditt dga
PA fttrkliidet bstenvind!
Flyg lilla nyckelpiga,

FIyg till matmor och frAga:
Kommer den sA som jag tror,
Tiden dA sorgen blir liten,
Tiden dA glzidjen blir stor?
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E Nar skiinheten kom till byn

Niir skilnheten kom till byn dA var klokheten diir,
DA hade de bara tdrne och galla.
DA skdto de efter henne med tusen gevtir,
T! de voroju sA forklokade alla.
DA niindes de varken dans eller gliidje och sAng,
Eller nAgot som kunde vAdeligt lAta.
Niir skijnheten kom till byn - om hon kom nAgon gAng,
DA ville de varken le eller grAta.

Ack, klokheten dr en gubbe sA framsynt och klok
Att rosor och akvileja {ilrfrysa.
Nar byfolket hade liirt sej hans ABC-bok
DA upphiirde deras dgon att lysa.
HArt tyngde de sina spadar i Aker och mull,
Men fliten kom bara fliten till fiomma.
De riiknade sina kArvar - Fdr riikningens skull,
Och hatade ftir ett skratt och en blomma.

En gAng skall det varda sommar, har visorna tdnkt,
En dag skall det tornas r5rmd iiver landen.
Rdtt mycket skall varda krossat som vida har bltinkt,
Men miinskorna skola ly{tas i anden.
Nu sitter de dAr och spindlar sA smAtt och sA grAtt
Och kritar for sina lador och hyllor.
En dag skall det varda sommar, har visorna sp6tt.
- Men visorna iiro klena sibvllor.
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E Onskan

Jag ville att du sutte h2tr
Vid sidan av min badd
Och sade, att du hijll mig kiir,
SA slapp jag vara riidd.

Och sedan kysste mig god natt,
SA fick jag somna in
SA tryggf och stilla som ett barn
Med handen hArt i din.

Det dr min enda dnskan
Och den enda biin jag ber:
FA somna sA i driimltis siimn
Och aldrig vakna mer.

E Midsommarblomster

Hur ska jag fA veta, om du hAller av mej eller ej,
Ntir du aldrig siiger, att du Zilskar mej?
Bara det blir sommar fAr jag svar, kiira lilla du,
T! dA ska jag spiirja blommorna de sju.
Midsommarnatten plockar jag kltiver och timotej,
Karibacka och iingsull och blyga forgiitmigej,
BlAklockor och violer, och se'n driimmer jag om dej,
Och dA vet jag att du iilskar blott mej.

Nog har jag liirklarat, att du iir min egen hjiirteviin,
Lovat dej min trohet om och om igen.
Men kan hiinda att nA'n gAng ibland tvivlar du iindA
Bara det blir sommar ska du visshet fi.
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Midsommarnatten plockar du kltiver och timotej,
Karibacka och angsull och blyga ftirgiitmigej,
BlAklockor och violer, och se'n driimmer du om mej,
Och dA vet du attjag tilskar blott dej.

@ Den stora kometen

Fdrst blev det ganska tyst i byn:
Fiirnekade kometen
Bevisade sin plats i skyn
F6r hela menigheten!

Jdrtecken, sade man till slut
- En rackare att bliinkal -
Nu blAstes nAdatiden ut,
Nu 5r det dags att t5nka!

Nu dr det tid att handla riitt
Mot mor- och faderliisa,
Och garda sej pA alla siitt
Och varda religibsa.

SA satte de sej ned med fart
Vid brillor och postillor
Och suckade sA tungt och rart
Om v2irldens vreda villor.

De bugade for fattighjon
Som forr ftir tjocka magar
Och vAgde r6tt i handelsbon
I ndstan fiorton dagar.

22



De sig pA almanackans blad
I spirande ftirvAnad,
Tills nAgon kom en dag och sad:
Nu dr det jdmt en mAnad.

DA sken de upp och ropte: Se,
An lyser bjOrk och lunder.
Hvi sattes vi i suck och ve
Fiir gamla ky'rkofunder?

lin hoppar haren dver iing
Och solen iiver rAgen.
Men bringa hastigt, stalledriing,
Tillbaks den gamla vAgen!

SA blev det 6ter fart och ras
Och buller och affdrer
Och fattigskjuts och krdft,kalas
Kring alla landamdrer.

I glada vanners muntra lag
Satt gubbarna och siipo
Och skrattade i fulla drag
At ryktena som ldpo.

T!, sade de - vid feta bloss
PA giirdlade cigarrer,
Pltidera och kometa oss
Med piska och gitarrer.

Vi sitter ddr vi sitter nu
Och har det ej sA galet.
Den dar kometen kommer iu
Tle gAnger i kvartalet.
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An iir han hiir, iin iir han diir
Och krumelurar vdrre.
- Vi skAlar {iir den dag som Zir
Och litar pA VAr Herrel

E Vem kan segla fiirutan vind

Vem kan segla {iirutan vind?
Vem kan ro utan Aror?
Vem kan skiljas frAn vtinnen sin,
Utan att falla tarar?

Jag kan segla ftirutan vind,
Jag kan ro utan &ror,
Men ej skiljas fiAn vdnnen min,
Utan att fiilla t6rar.

@ Byssan lull

Byssan lull, koka kittelen full.
Ddr kommo tre vandringsmdn pA vtigen
Den ene, ack, sA halt,
Den andre, o, sA blind,
Den tredje stiger alls ingenting.

Byssan lull, koka kittelen full.
PA himmelen vandra tre stiiirnor.
Den ena tir sA vit,
Den andra tir sA rdd,
Den tredje iir mAnen den gula.
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Byssan lull, koka kittelen full.
Diir blAser tre vindar pA haven.
PA stora ocean,
P6 lilla Skagerack,
Och lAngt, lAngt opp i Bottniska Viken.

Byssan lull, koka kittelen full.
DAr seglar tre skutor pA vAgen.
Den ena 5r en bark,
Den andra iir en brigg,
Den tredje har sA trasiga segel.

Byssan lull, koka kittelen full.
Sjtikistan har trenne figurer.
Den ene dr vAr tro,
Den andre Zir vArt hopp,
Den tredje iir kdrleken den rdda.
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