

Kortspelet
Musik att minnas

80 frågesportkort 40 ordspråkskort 40 sångkort

Kortspelets första samling innehåller ett urval av frågor från två frågesportlådor
från Musik att minnas: Musikfrågan och Ordspråk och ordstäv

Frågesportkorten
- tipsfrågor 1 X 2
tre svarsalternativ, ett är rätt!
Ordspråkskorten
- poäng ges när någon kan fylla i
andra halvan av ordspråket!
Sångkorten
- innehåller vart och ett en del av
texten till en mycket känd sång.
För att få poäng gäller det att;
nynna, vissla eller sjunga melodin!

Hur spelar man?
Det finns flera olika sätt att spela Kortspelet.
* Ni kan blanda alla kort i en enda hög och sedan dra ett kort i tur och ordning.
* Ni kan sortera korten i de tre kategorierna och låta alla få ett fritt val av kort.
* I en pigg och tävlingsinriktad grupp spelar ni kanske individuellt med något fint pris.
Först till fem rätt? Om deltagarna är lite tröttare kan det passa bra att begränsa sig
till ett fåtal kort som man klurar på tillsammans.
Lycka till!

Samling vid pumpen ..................... hitåt!
Vilket ord är det som saknas?

1 upplandsbönder
x tunabergare
2 slagskämpar

Här ska dansas ................................
det går bra på alla språk!
Alla som var med och dansade den här
dansen vet förstås att det är frågan om:
1
x
2

tango
vals
Lambeth Walk

Rätt svar: tunabergare

Rätt svar: Lambeth Walk

Slutraderna i Evert Taubes visa Sjösala vals lyder:
Se, så många blommor som redan slagit ut på ängen!
Gullviva, ......................, kattfot och blå viol!
Vilken blomma är det som saknas?

Min älskling, du är som en ros...
Så skaldar Evert Taube i en av sina visor.
Vilken färg är det på rosen?
1
x
2

skär
röd
vit

Rätt svar: mandelblom

Jag har en blomma på hjärtats grund...
Så börjar visan om en flicka som blir erbjuden
en plats på en bicycle gjord för två.
Vad heter flickan?

Blåsippan ute i backarna står,
.................... och säger: Nu är det vår!
Vilket ord är det som är utelämnat?
1 skrattar
x jublar
2 niger

Rätt svar: Isabella

1 Siw Malmkvist
x Bibi Johns
2 Lill-Babs

Låt oss liksom .............. bygga oss ett bo
Vilket ord är det som saknas?
1
x
2

svalorna
örnarna
måsarna
Rätt svar: svalorna

Är du kär i mig ännu, Klas-Göran?
Har du kvar dina känslor för mig?
Den här sången spelades oupphörligt
på radion 1959. Vem var det som sjöng?

Rätt svar: niger

1 Ulla
x Dagmar
2 Isabella

Rätt svar: skär

1 ängsull
x mandelblom
2 karibacka

Rätt svar: Lill-Babs

Bröder, viljen I gå med oss...
Visan handlar som bekant om Halta Lottas krog.
Var ligger den?
1
x
2

Stockholm
Hälsingborg
Göteborg

Brandelius är ett välbekant efternamn
på en mycket känd grammofonartist.
Vad hette han i förnamn?
1 Kalle
x Olle
2 Harry

Rätt svar: Göteborg

1 Haga
x Kungsträdgården
2 Drottningholm

Rätt svar: Harry

Fjäriln vingad syns på .....................
I vilken park syntes Bellmans berömda
fjäril fladdra?

Bellman skrev som bekant både
Fjäriln vingad och Gubben Noak.
Vad hette Bellman i förnamn?
1 Carl Michael
x Franz Joseph
2 Carl August
Rätt svar: Carl Michael

Rätt svar: Haga

Vi gå över daggstänkta berg, fallera...
Av vilka ädelstenar har bergen lånat sin färg?
1 agater
x safirer
2 smaragder

Säg det i toner och inte i ord...
Vilken svensk schlagerkompositör
skrev musiken till de här odödliga orden?
1 Jules Sylvain
x Povel Ramel
2 Stig Olin

Rätt svar: smaragder

Sorgeliga saker hända, än i våra dar minsann,
sorgeligast är dock denna om ....................
1 Violen från Flen
x Beatrice Aurore
2 Elvira Madigan
Rätt svar: Elvira Madigan

1 Anita Lindblom
x Sylvia Vrethammar
2 Siw Malmkvist

Rätt svar: Jules Sylvain

Vilken artist fick sitt stora genombrott
med sången Sån´t är livet?

Rätt svar: Anita Lindblom

Den vackraste visan om .......................
kom aldrig på pränt
Vad skulle visan ha handlat om?

1 smörgåsbordet
x Gyldene Freden
2 Kalle på Spången

friheten
kärleken
lyckan
Rätt svar: kärleken

1 Ernst Rolf
x Gustaf Torrestad
2 Karl Gerhard

Rätt svar: smörgåsbordet

Bättre och bättre dag för dag,
bättre och bättre dag för dag,
bara glädje hjärtat rymmer,
strunt i sorgerna och alla bekymmer!
Vilken artist sjöng den här kända refrängen?

Evert Taube har skrivit många sånger om Stockholm,
men i vilken stad är han född?

1 Uddevalla
x Göteborg
2 Malmö

Rätt svar: Ernst Rolf

1 Gideon
x Jeriko
2 Gomorra

Rätt svar: Göteborg

I en av sina visor berättar Ulf Peder Olrog
om två bibliska städer som båda var syndfulla.
Den ena hette Sodom, vad hette den andra?

Å jänta å ja, å jänta å ja,
allt uppå landavägen å ja...
Vilken dans passar bäst till den här melodin?
1
x
2

hambo
jenka
tango

Rätt svar: Gomorra

ros
förgätmigej
viol

I en revyvisa från 1905 omnämns
en blommig krinolin. Texten lyder:
I min blommiga .................... krinolin
Vilken färg hade krinolinen?
1 rosa
x blå
2 röd

Rätt svar: viol

1
x
2

Rätt svar: hambo

Det står en vacker flicka i en bokhandel i Flen
och drömmer ibland böcker så allen...
Flickan i visan liknas vid en blomma. Vilken?

Rätt svar: blå

1
x
2

Kom, kom, kom till ..........................
där finns både sill och bröd, sill och bröd!
Vilket ord är det som saknas?

På Ancora bar kan man träffa en flicka
med ett mycket vackert namn.
Vad heter hon?

Sov, du lilla vide ung,
än så är det vinter
än så sova björk och ljung,
ros och ....................
1 tulpaner
x hyacinter
2 amaryllis

1 Carmencita
x Juanita
2 Pierina
Rätt svar: Juanita

Rätt svar: hyacinter

I en storschlager från 1938 sjunger Harry Brandelius:
Jag uppvaktar inte med rosor i stora fång
konfekter uti kartong och ej med musik och sång...
Han väljer i stället att gratulera med:

Tänk vad det är skönt ändå,
kunna sväva i det blå,
och få se det lite grann så här från ovan!
Vilken fågel är det som visans huvudperson svävar på?
1 en falk
x en kondor
2 en vildgås
Rätt svar: en vildgås

1 ett guldur
x en enkel tullipan
2 en dosa snus
Rätt svar: en enkel tullipan

En av Kai Gullmars visor handlar
om en krog som heter Ancora Bar.
I vilken stad ligger den?

En av Edvard Perssons visor handlar om
ett skånskt värdshus som heter Spången.
Vad heter värdshusvärden?
1 Kalle
x Olle
2 Lasse

1 Berlin
x Barcelona
2 Madrid
Rätt svar: Barcelona

Sov du lilla vid ung, än så är det vinter...
Så börjar en känd dikt av Topelius.
Vad hette diktaren i förnamn?
1
x
2

Lombard
Winbladh
von Platen

Mika
Johan Ludvig
Zackarias
Rätt svar: Zackarias

Rätt svar: Winbladh

1
x
2

Rätt svar: Kalle

Ulla, min Ulla... diktade Bellman
i en av sina sånger.
Vad hette hans sångmö i efternamn?

Jag minns den ljuva ......................
jag minns den som i går
Vilket ord är det som saknas?

Jag vet ett litet hotell,
som har ett ..............................
Vilket ord passar in här?
1 chambre separée
x wienerkapell
2 sovalkov

1 tiden
x sommarn
2 ungdomen
Rätt svar: tiden

1 Lasse Lönndahl
x Carli Tornehave
2 Gunnar Wiklund

Rätt svar: wienerkapell

Nu tändas åter ljusen i min lilla stad...
Den här sången blev en storschlager 1959.
Vad hette den norrländske sångaren?

I visan om Elvira Madigan beskrivs
hur hon träffar en stilig adelsman.
Vad hette han?
1 Sixten Sparre
x Mikael Ramel
2 Axel von Fersen
Rätt svar: Sixten Sparre

Rätt svar: Gunnar Wiklund

Flicka från Backafall, briggen Tre Bröder
kryssar i kväll i .................................
Vilket vatten är det som briggen kryssar i?
1 Östersjön
x Medelhavet
2 Karibiska sjön

Hej å hå jungman Jansson,
redan friskar morgonvinden
sista natten rullat undan
och Constantia ska gå...
I visan frågas om jungman Jansson har kysst sin mor
på kinden och druckit upp sitt ... ja vad då?
1 kaffe
x teblask
2 brännvin

Rätt svar: Karibiska sjön

Rätt svar: brännvin

Den ökända hästen från Troja
både skrevs och framfördes av
en intelligent och elegant estradör.
Vad hette han?

Under några år arbetade Evert Taube
i ett sydamerikanskt land.
Vilket land var det?
1 Argentina
x Kuba
2 Peru

Rätt svar: Argentina

1 Gösta Ekman
x Elof Ahrle
2 Karl Gerhard

Rätt svar: Karl Gerhard

Opp och hoppa, Tor!
Slå på trumman, bror!
Det är dans uppå ................... i natt!
Vilket ord är det som saknas?

FritiofAndersson besökte Carmencita i byn
Samborombon. Dit kom han ridande en
afton i april, för han ville dansa ..................
1
x
2

1 Valhall
x bryggan
2 logen

tango
mazurka
bossa nova

Rätt svar: Valhall

Rätt svar: tango

Det var om våren, det sjöng i snåren,
jag tog en ........................... i min hand.
Vilken blomma är det frågan om?

Emil Norlander skrev en visa som handlar om
en paviljong, där gudenAmor sitter fången.
Vill Ni gå med oss in i den ................ paviljongen?
Vilket ord saknas?

1 prästkrage
x rölleka
2 skogsviol

1 gröna
x gula
2 lila
Rätt svar: gula

Rätt svar: prästkrage

Kom i kostervals,
slå din runda arm om min hals...
Vad heter flickan i Kostervalsen?

När lillan kom till jorden...
Så börjar Majas visa av Alice Tegnér.
I vilken månad föddes lillan?
1 mars
x april
2 maj

1 Maja
x Anna
2 Lisa
Rätt svar: Maja

ögonsten
bäste vän
önskedröm

Alla fåglar kommit re´n,
vårens glada gäster...
Vilken fågel är det som drillar
högt i skyn i den här visan?
1
x
2

bofinken
lärkan
trasten
Rätt svar: lärkan

Rätt svar: ögonsten

1
x
2

Rätt svar: maj

Putte, du är min ...............................
Vilket ord passar in här?

Våren är här, duvan är kär,
kattorna slitas av marter...
I Karl Gerhards visa gror kärleken som den
bara kan göra under takåsarna i .............

Vad heter han som böjer sin nacke
och ler - när han tänker på stormande
nätter iAmsterdams glädjekvarter?
1 Rudolf
x Fritiof
2 Rönnerdahl

1 Prag
x Paris
2 Köpenhamn
Rätt svar: Paris

Rätt svar: Rudolf

Jag minns den ljuva tiden,
jag minns den som i går...
Joachim uti Babylon hade en mycket vacker hustru.
Vad hette hon?

Så börjar dikten Pojkarne som är
skriven av ...................... Lenngren.
1 Eva-Lena
x Ulla-Stina
2 Anna Maria
Rätt svar: Anna Maria

1 Lovisa
x Ruth
2 Susanna
Rätt svar: Susanna

Kom, min lilla, nu vi vilja
raskt till ........................ gå!
Vart är vi på väg?
1 skogen
x skolan
2 torget

Stig Hansson skrev hundratals schlagermelodier
under flera olika pseudonymer.
Den mest kända är:
1 Kai Gullmar
x Kalle P.
2 Jules Sylvain

1 Mats Olsson
x Mats Olin
2 Anders Berglund

Elvira Madigan hade ett ganska ovanligt yrke.
Hon var nämligen...

1 bokhandelsbiträde
x lindanserska
2 cellist
Rätt svar: lindanserska

Rätt svar: skolan

Vad hette han som låg etta på svensktoppen
med den här sången?

Rätt svar: Jules Sylvain

Jag tror, jag tror på sommaren,
jag tror, jag tror på sol igen!

Rätt svar: Mats Olin

Dansen den går uppå Svinnsta skär
hör ....................... mot hällen!
Vilket ord är det som saknas?

Kaffe utan .........................
är som kärlek utan kyssar!
Vad är det som saknas i kaffet?
1 socker
x brännvin
2 grädde

1 klackarna
x vågorna
2 stövlarna
Rätt svar: klackarna

Vem var det som sjöng den här sången?
Harry Brandelius
Cacka Israelsson
Tosse Bark

1924 förlovade sig Evert Taube med en flicka
som hette Bergman i efternamn.
Nu söker vi förnamnet...
1 Alice
x Alva
2 Astri
Rätt svar: Astri

Rätt svar: Cacka Israelsson

Att segla upp Fyrisån i ..........................
säg, vore inte det nånting för mej?
Vilken båt ska vi välja?

Fröken, får jag lov, ska vi dansa ett tag?
När Fritiof Andersson bjuder upp är det
till tonerna av .....................................
1 Bergsprängartangon
x Klöversnoan
2 Tatuerarevalsen
Rätt svar: Tatuerarevalsen

1 segelbåt
x roddbåt
2 undervattensbåt
Rätt svar: undervattensbåt

I sången Den flickan ska bära mitt efternamn
drömmer mannen om att en gång kunna ge sin
blivande fru blommor på Mors dag.
Då tänker han ge henne....

Owe Thörnquist har slagit in en present
i ett litet rött paket.
Vilken färg har paketets snören?
1 gula
x gröna
2 vita

1 syrener
x rosor
2 tulpaner

Rätt svar: vita

1
x
2

Rätt svar: grädde

Gamle Svarten, kamrat på vida färden,
gamle Svarten, den bäste här i världen...

Rätt svar: tulpaner

I Gamla stan vid Kornhamnstorg
i Hallbecks antikvariat...
Här kan man köpa en drömbok i folioformat
och drömma om en förlorad kärlek vid namn...

Mors lilla Olle gick som bekant i skogen
med rosor på kind och med solsken i blick.
Vilka slags bär hade färgat hans läppar?
1 blåbär
x smultron
2 lingon

1 Maria Thèrese
x Beatrice Aurore
2 Pepita
Rätt svar: Beatrice Aurore

1 rallare
x flottare
2 stins

Rätt svar: blåbär

Jag var ung en gång för länge sen...
Så sjöng Snoddas i radioprogrammet
Karusellen 1952.
Vilket yrke hade visans huvudperson?

Vi har skjutit en ............ med luftvärnskanon,
det var vårt första försök med ammunition
Vad var det för stackars fågel som fick sätta livet till?
1 tupp
x gök
2 sparv
Rätt svar: gök

Rätt svar: flottare

Flickan i .............................
hon har inga pengar kvar!

Löven de grönska i sol kring alla vägar
och alla lärkor sjunga den långa vårens dag...

Vilken stad bodde flickan i ?

Den här gånglåten handlar om...

1 Havanna
x Aten
2 Rio de Janeiro

1 Spel-Olle
x Sång-Pelle
2 Anders-Lasse
Rätt svar: Havanna

Jag längtar till Italien... så skaldade
den poet som gav ut Fridas visor 1922.
Han hette Sjöberg i efternamn.
Vad hette han i förnamn?
1 Birger
x Evert
2 Carl
Rätt svar: Birger

1 stor och rund
x full och stor
2 blank och trind

Rätt svar: Spel-Olle

Solen glimmar... med de orden inleds en av
Bellmans vackraste Stockholmsskildringar.
Hur lyder fortsättningen?

Rätt svar: blank och trind

Flamma ......... mot dunkla skyar

Håll takten ..................... för nu dansar jag!

Så inleds sången Sveriges flagga
Vilket ord är det som saknas?

Vilket ord är utelämnat?
1 dirigent
x kamrater
2 spelemän

1 högt
x fritt
2 stolt
Rätt svar: stolt

Vem var det som sjöng den här sången?

Petter .................. han såg i Fäderneslandet
att ämbetsmännen förstört det nordiska landet.
Vad hette Petter i efternamn?
1 Karlsson
x Jönsson
2 Svensson

Jokkmokks Jokke
Sven Arefeldt
Povel Ramel
Rätt svar: Jokkmokks Jokke

Vilket ord passar in här?

Rätt svar: Jönsson

Kom i kostervals,
slå din .............. arm om min hals!

Far, jag kan inte få upp min ..................
inte ens med hammare och spik!
Vad är det som är så omöjligt att få upp?

1 långa
x runda
2 ludna

1
x
2

konservburk
kokosnöt
läskedryck

Rätt svar: runda

Vilken sångerska gjorde den här
melodin till en riktig storschlager?
1 Ingeborg Nyberg
x Hjördis Pettersson
2 Ulla Billquist

Rätt svar: kokosnöt

Men det gör detsamma,
för han är min soldat
någonstans i Sverige...

Evert Taubes hustruAstri är själv konstnär.
Hon har skapat sig ett namn som...
1 silversmed
x skulptris
2 tecknare
Rätt svar: skulptris

1
x
2

Rätt svar: spelemän

Gulli gullan, ko ko som en gök
jag bjuder dig två rum och kök!

Rätt svar: Ulla Billquist

...får man höra sanningen

Av barn och dårar...
...medan man äter

...får rivet skinn

Arga kattor...
...andra seder

Aptiten växer...
...när man kan det

Allting är lätt...
...en skönhet

Andra tider...
...som glimmar

Allt är inte guld...
...i början

Alla är barn...

Allt klär...

...skyr elden

...reder sig själv

Bra karl...

Bränt barn...
...men hemma bäst

Borta bra...
...hittar också ett korn

Blind höna...
...väljer man det minst onda

...än vatten

Blod är tjockare...
...som föder dig

Bit inte den hand...
...blir man vis

Av två onda ting...

Av skadan...

Bättre stämma i
bäcken...
...än i ån

...än förekommas

Bättre sent...

Bättre lyss till den
sträng som brast...
...än att aldrig spänna en båge

...än rik och sjuk

Bättre förekomma...

Bättre fly...

...än illa fäkta

...än rådlös

Bättre fattig och frisk...

Bättre en fågel
i handen...
...än tio i skogen

Bättre brödlös...

...än aldrig

Den som gräver en
grop åt andra...

...faller ofta själv däri

...han illa far

Den som gapar efter
mycket...

Den man älskar...

...den agar man

...den andres död

Den illa gör...

Den gudarna älskar...

...dör ung

...före det osäkra

Den enes bröd...

Delad glädje...

...är dubbel glädje

Bättre ta det säkra...

...mister oftast hela stycket

Den som lever...

...får först mala

Den som sig i
leken ger...

...får se

Den som kommer
först till kvarn...

Den som sover...

...får leken tåla

...syndar inte

Den som spar...

Den som tiger...

...han samtycker

Det bästa...

...är gott nog

...han har

Den som väntar
på något gott...
...väntar aldrig för länge

Ack nu är det vinter...
...och skidan den slinter
i bukter och finter, går bra, går bra
och knutarna spraka och medarna knaka
och isarna braka, hurra, hurra!

Skolgossens vintervisa (vers 1) - L.A.Lundh

Engelska flottan har siktats vid Vinga...
...oh boy, oh boy, oh boy.
Tusen små sailors som vi ska betvinga
oh boy, oh boy, oh boy.

Oh boy, oh boy (refräng) - Lasse Dahlquist

Alla fåglar kommit re´n...
...vårens glada gäster
vilken fröjd i solens sken
vilka sångarfester!
Lärkan drillar högt i sky
våren är ju evigt ny
jordens högtid börjar gry
sprider fröjd åt alla
Alla fåglar kommit re´n trad/von Fallersleben

Allt bakom oxar tio från
stadens sus och dus...
...jag reste klockan nio
mitt mål var Santa Cruz
Med fyra ton på kärran
guitarren i min hand
jag spelade för Herran
och sjöng om Pampas land
Oxdragarsång (vers) - Evert Taube

Ack, Värmeland du sköna...
...du härliga land
du krona bland Svea rikes länder
och komme jag väl mitt i det förlovade land
till Värmland jag ändock återvänder.
Ja. där vill jag leva, jag där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.
Värmlandsvisan (vers 1) - Anders Fryxell

Ada har legat med papiljotter i natt...
...och satt extra rött på kinden
hon vart och hämtat sin lilla ljusblåa hatt
ur en påse uppå vinden
Beda har köpt sig en klänning på Grand Bazar
ryggen är nästan bar, prislappen sitter kvar.
Bägge har tisslat och tasslat mest hela dan.
Ja, vad är det som viskas på stan?
Oh boy, oh boy (vers 1) - Lasse Dahlquist

Anna, du kan väl stanna...
...hemma hos mig
månen och grammofonen, frestar de ej?
vinet och apelsinet det har jag köpt åt dej.
Så lillaAnna, åh, lillaAnna
du kan väl stanna här hos mej?

Anna, du kan väl stanna V. Dalquist/J.Sylvain

Dra, dra, min gamla oxe...
...det bästa du förmår!
Bra, bra min gamla oxe!
därhemma klövern står.
Och knirra, knarra knirra,
min kärra knirr och knarr.
Och dirra darra dirra
var sträng på min guitarr!
Oxdragarsång (refräng) - Evert Taube

Allting kan gå itu...
...men ett hjärta kan gå i tusen bitar,
säger du att du är min vän
så är du säkert det.

Tusen bitar (refräng) - Anne Linnet/Björn Afzelius

Bro, bro breja...
...stockar och stenar, alla goda renar
ingen slipper här fram, här fram
förrän hon säger sin kärestas namn.
Vad heter han?
Har du tagit prästens sko,
prästens sko, prästens sko?
Har du tagit prästens sko, ja eller nej?
Bro, bro breja - Trad

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

Allting kan man sälja...
...med mördande reklam!
Kom och köp konserverad gröt!
Allting går att svälja med mördande reklam
även lagom söt konserverad gröt!
Konserverad gröt (refräng) - Ulf Peder Olrog

Vi äro musikanter...
...allt ifrån Skaraborg,
vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg
Vi kan spela fiolioliolej
vi kan spela basfiol och flöjt!
Och vi kan dansa bom-fadderalla,
bom-fadderalla, bom-faderalla
Vi kan dansa bom-faderalla,
bom-faderallanlej!
Vi äro musikanter - Trad

Känner du Lotta, min vän...
...som bor i Fiskaregränd
hon har en söt liten vän
kom får du dansa med den.
Tralala....

Ko-ack-ack-ack.....

Små grodorna - Trad

Tre små gummor skulle gå en dag...
...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!
Tre små gummor - Anna Maria Roos

Känner du Lotta - Trad

Jag gick mig ut en afton...
...där mötte mig en flicka
så fager och så skön, skön, skön
Där mötte mig en flicka så fager och så skön.

Jag gick mig ut en afton - Trad

Viljen I veta...
...och viljen I förstå,
hur bönderna pläga så havre?
Min fader, han sådde, han sådde sisåhär
och stundom så vilade han armen
Han stampade med fot, han klappade med hand
så gladelig, så gladelig han vände sig om uti dansen.
Viljen I veta - Trad

Små fåglarna i skogen...
...de sjunga var dag,
små fåglarna i skogen de sjunga var dag.
//: Att du och jag min vän skulle varandra få
ha ha ha nå nånå, så kan det gå! ://

Små fåglarna i skogen - Trad

Jungfru, jungfru...
...jungfru, jungfru skär,
här är karusellen, som skall gå till kvällen.
Tio för de stora och fem för de små
skynda på, skynda på, nu skall karusellen gå!
För ha ha ha, nu går det så bra
förAndersson och Pettersson och Lundström och ja´!
Karusellen - Trad

Ritsch, ratsch...
...filibombombom, filibombombom, filibombombom!
Ritsch, ratsch, filibombombom, filibombombom, filibom!
Fru Söderström, fru Söderström, fru Söderström,
fru Söderström och lilla mamsell Ros!
De tvätta´ sig i sjöavatten, sjöavatten, sjöavatten,
de tvätta´ sig i sjöavatten, sjöavatten klart!

Ritsch, ratsch - Trad

Sju vackra flickor...
...i en ring
sju vackra flickor i en ring
vackraste flickor här omkring
ibland de flickor alla!
//: Vara vem det vara vill ://
den som jag räcker handen till
han får mitt unga hjärta!
Sju vackra flickor - Trad

Aspelöv och lindelöv...
...och skogen full av nötter
aspelöv och lindelöv och skogen full av nötter,
lian, lian, lian, lian, lian,
lian, lian, lian, lian lej!

Aspelöv och lindelöv - Trad

Så gå vi runt om ett enerissnår...
...enerissnår, enerissnår,
Så gå vi runt om ett enerissnår,
tidigt en måndagsmorgon.

Så gå vi runt om ett enerissnår - Trad

Skära skära havre...
...vem skall havren binda?
Jo, det skall allra kärestan min.
Var skall jag honom finna?
Jag såg´en i går afton uti det klara månesken
När var tar sin, så tar jag min
och så blir trollet utan.
Skära, skära havre - Trad

Räven raskar över isen...
...räven raskar över isen.
Få vi lov, och få vi lov att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna var de gå
och var de sitta och var de stå.
Får vi lov, och få vi lov att sjunga flickornas visa?
Räven raskar - Trad

Udden står och sover...
...sjung hopp faderallalalala!
Han söker sig en svåger.
Sjung hopp faderallala!
Tror jag, tralala, tror jag, tralala,
tror jag tralala, tror jag, tralalala!
Udden står och sover - Trad

Morsgrisar är vi allihopa...
...allihopa, allihopa.
Morsgrisar är vi allihopa, allihopa och jag med.
Jag med, och du med!
Jag med, och du med!

Morsgrisar - Trad

Och jungfrun hon går i dansen...
...med röda gullband.
Och jungfrun hon går i dansen med röda gullband.
Dem binder hon om sin kärestas arm.

Och jungfrun hon går i dansen - Trad

Jag satte glasögon...
...på min näsa
för att se om jag kunde läsa
och jag läste att det var omöjligt
att leva lycklig förutan dej.
Jag satte glasögon på min näsa - Trad

Uppå källarbacken...
...uppå källarbacken har jag min vän.
Uppå källarbacken, uppå källarbacken
har jag min vän.
Vacker är han, finer är han,
glader är han när han dansar.
Uppå källarbacken - Trad

Höga berg och djupa dalar...
...här är vännen som mig behagar.
Hej hopp, min lilla sockertopp
vi ska dansa tills solen rinner opp.
//: Hej hopp, min sköna.
Nu ska vi dansa i det gröna. ://
Höga berg och djupa dalar - Trad

Flickorna de små...
...uti dansen de gå.
De tänka just som så:
En vän jag kunde få.
Och om du vill bli allrakärestan min
så bjuder jag dig att i dansen träda in.
Flickorna de små - Trad

Anders han var en hurtiger dräng...
...flitiger som en myra.
Stor var han som den grovaste karl,
stark var han väl som fyra.
Munter och glad, lustig han var
flickorna tyckte han var så rar.
Lita på mej, en får han sej.
Det kan jag tryggt bedyra.
Anders han var en hurtiger dräng - Trad

Kom lilla flicka valsa med mej......
...valsa med mej, valsa med mej!
Mitt under dansen kysser jag dej. Tra la la la la lej.
Tra la la la, tra la la la, tra la la la, tra la la la.
Mitt under dansen kysser jag dej. Tra la la la la lej.

Kom lilla flicka valsa med mig - Trad

Nu ska vi skörda linet idag...
...häckla det väl och spinna det bra.
Sen ska vi sömma tröja och kjol,
svänga oss glatt i dansen
Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk,
vävstolen slår, spolen den går.
Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk,
svänga oss glatt i dansen.
Nu ska vi skörda linet idag - Trad

Du tycker du är vacker...
...men det tycker inte jag
//: Ängen var grön och flickan var skön.
Kom valsa med mej, jag tycker om dej!://

Du tycker du är vacker - Trad

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

Vi ska ställa till en roliger dans - Trad

Opp och hoppa stå ej och dra dig...
...när du blir gammal vill ingen ha dej.
//: Sitta i en vrå, det kan du väl få,
men mitt unga hjärta får du ej ändå.://

Opp och hoppa stå ej och dra dig- Trad

Prästens lilla kråka skulle ut och åka...
...ingen hade hon som körde.
//: Än slank hon dit, än slank hon hit,
än slank hon ner i diket. ://

Prästens lilla kråka - Trad

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.
Björnen sover - Trad

