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Tre sånger som alla över 70 år ska kunna sjunga med i.
Yngre är delvis ursäktade.

Texter med och utan ackord
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Gustaf Arthur
Ossian Limborg

En sjöman älskar havets våg

D A7 D
En sjöman älskar havets våg

G D
Ja, vågornas brus

A7 D
När stormen skakar mast och tåg

G D
hör stormarnas sus!

G D A7 D
//: Farväl, farväl, förtjusande mö!

A7 D
Vi komma väl snart igen! ://

D A7 D
Min trogna flickas varma kyss

G D
Hör vågornas brus

A7 D
för sista gången fick jag nyss

G D
hör stormarnas sus!

G D A7 D
//: Farväl, farväl, förtjusande mö!

A7 D
Vi komma väl snart igen! ://

D A7 D
Hon viskar ömt och varmt mitt namn

G D
Vid vågornas brus

A7 D
”Kom snart tillbaka i min famn

G D
från stormarnas sus!

G D A7 D
//: Farväl, farväl, förtjusande mö!

A7 D
Vi komma väl snart igen! ://

1. 2.

3.

En sjöman älskar havets våg
Ja, vågornas brus
När stormen skakar mast och tåg
hör stormarnas sus!
//: Farväl, farväl, förtjusande mö!
Vi komma väl snart igen! ://

En sjöman älskar havets våg
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Am
Vem kan segla förutan vind?

Dm Am
Vem kan ro utan åror?

Dm Am
Vem kan skiljas från vännen sin
Dm E7 Am
utan att fälla tårar?

Am
Jag kan segla förutan vind,
Dm Am
jag kan ro utan åror,
Dm Am
men ej skiljas från vännen min
Dm E7 Am
utan att fälla tårar.

Vem kan segla förutan vind

Vem kan segla förutan vind

Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind,
jag kan ro utan åror,
men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar.



Stig OlinEn gång jag seglar i hamn

A7+ D
Oh, en gång jag seglar i hamn
F# G H7
en gång är du i min famn
Em A7
en gång berättas, min vän,
Em A7 D A7
sagan om den som kommer igen.
D
En gång i drömmarnas land

F# G H7
vandrar vi två hand i hand
Em D H7
en gång, min älskling,
Em A7 D
kommer jag hem till dej.

Refräng:

En gång jag seglar i hamn

D
Liten blir stor,

drömmer och tror,
Ddim A7

kommer du snart till mej?
Em
Rosende kind kommer en vind
E7 A7
för den mej hem till dej.

1.

Oh, en gång jag seglar i hamn
en gång är du i min famn
en gång berättas, min vän,
sagan om den som kommer igen.
En gång i drömmarnas land
vandrar vi två hand i hand
en gång, min älskling,
kommer jag hem till dej.

Liten blir stor,
drömmer och tror,
kommer du snart till mej?
Rosende kind kommer en vind
för den mej hem till dej.

D
Blågröna svall

tång och korall
Ddim A7

lurar inunder mej,
Em
men ovanför stjärnorna hör
E7 A7
sången jag skrev till dej.

2.

1953


