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Vi vil hilse alle sammen med en skål. 
Reis deg når du hører navnet ditt og skål! 
Anne Brit og Anne Brit og Anne Brit en skål, 
Flemming, Ingfrid, Birger, Nina, skål, skål, skål!  

Marianne, Åse, Asbjørn, Åse, skål! 
Tore, Marit, Tore, Klara, Tore, skål! 
Astrid, Endre, Anne, Gry,  Tor Kåre, skål!  
Else, Inger, Else, Inger, skål, skål skål! 

Annbjørg, Ingvar, Heddy, Erich, Tone, skål! 
Wenche, Bjarne, Wencke, Reidar, Åshild, skål! 
Bente, Solveig, Bente, Solveig, Snorre, skål! 
Leif og Jorunn, Rune, Jorunn, skål, skål, skål!  

Arild, Inger Lise, Agnar, Berit, skål! 
Kristian og Eva Karin, Petter skål! 
Tor, Inger Johanne, Arne, Gøril skål,  
Gro og Kjell og Gunn og Jone, skål, skål, skål. 

Turids stolthet, Kenneth og Pål Fredrik, skål, 
Liker du forfatteren? så skål for Pål! 
Men vår hyllest går til denne kveldens mål! 
Alle opp og stå! For Turid:  Skål, skål, skål! 
 



    

 
 
 
 

 



    

 

 

 

 

 



    

 



    



    

 

 

 



    

 

 

 



    



    

 

 



    

 

 
 



    

 
 
 
 

 



    

 

 
 
 



    

 
 
 

 



    

 

 



    

 
 

 



    

 



    

Cecilia Lind 
 

Från Öckerö brygga  
hörs dragspel och bas 
och fullmånen lyser  
som var den av glas 
Där dansar Fredrik Åkare 
 kind emot kind 
med lilla fröken  
Cecilia Lind 

Hon dansar och blundar  
så nära intill 
Hon fölJer i dansen 
 precis vart han vill 
Han för och hon följer 
 lätt som en vind 
men säg varför rodnar  
Cecilia Lind? 

Säg var det för det  
Fredrik Åkare sa? 
"Du doftar så gott  
och du dansar så bra 
din midja är smal och 
 barmen är trind. 
Vad du är vacker  
Cecilia Lind" 

Men dansen tog slut 
och vart skulle dom gå? 
De bodde så nära  
varandra ändå 
Till slut kom dom fram 
 till Cecilias grind 
"Nu vill jag bli kysst"  
sa Cecilia Lind 

 
 
 

 
Vet hut, Fredrik Åkare skäms gamla karln! 
Cecilia Lind är ju bara ett barn 
Ren som en blomma skygg som en hind 
"Jag fyller snart sjutton", sa Cecilia Lind 
 
Och stjärnorna vandra och timmarna fly 
och Fredrik är gammal men månen är ny 
Ja Fredrik är gammal men kärleken blind 
"Åh kyss mig igen", sa Cecilia Lind



    

Du ska få en dag i mårå 
 
Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei.  
Hæin skulle tegne Babylon, men lærer'n hæin sa nei,  
hæin ød'la hele arket, hæin var tufsete og dom,  
men så hørte hæin et sus som over furukrona kom... 

Refreng: 
Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står   
med blanke ark og farjestifter tel, 
og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går 
og da får du det så godt i mårå kvell, 
og om du itte greie det æilt er like trist 
så ska du høre suset over furua som sist. 
Du skal få en dag i mårå som rein og ubrukt står 
med blanke ark og farjestifter tel. 

Og så vart gutten vaksin, og hæin gikk og var så lei. 
Han hadde fridd åt jinta si, men jinta hu sa nei. 
Og hæin gret i ville skauen "detti blir min siste dag". 
Men da kom det over furua det såmme linne drag: 

Refreng: 

Og nå er gutten gift og går og slit som folk gjør flest. 
med småbruk oppi Åsmarken der kjerringa er hest. 
Og hæin suns det blir for lite gjort og streve titt og trutt 
og trøste seg med furusus når dagen blir for stutt- 

     Refreng: 
 
 

              



    

En fattig trubadur 
 
Jag är en gammal trubadur som 
duger just till ingenting, 
jag drager land och rike kring, en 
underlig figur. 
Jag sjunger mina visor små för 
vem som gitter höra på, 
min enkla livsfilosofi har denna 
melodi: 

Du kan ingenting ta med 
dig dit du går, 
nej, du kan ingenting ta 
med dig dit du går.  
Du behöver inga penningar  
när du vid porten står 
och du kan ingenting ta 
med dig dit går. 

 
Du kanske är en rikaman som 
samlar i en penningpung. 
Fast den förut är stinn och tung 
du gnider och går an. 
Din kassakista är din gud men så 
en afton får du bud. 
Och alla din slantar små, vad 
hjälper de dig då? 

Du kan ingenting ta med 
dig dit du går, 
nej, du kan ingenting ta 
med dig dit du går. 
Du förvärvar ej för 
penningar ett enda litet år 
och du kan ingenting ta 
med dig dit går. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jag är en gammal trubadur som 
drager land och rike kring 
och jag besitter ingenting av visdom 
och kultur. 
Men en sak har mej livet lärt att 
guldet det är föga värt. 
Så om du trår till guld och makt ska 
du minnas vad jag sagt: 

Du kan ingenting ta med dig dit 
du går, 
nej, du kan ingenting ta med dig 
dit du går. 
det finns alltid någon hungrande 
som invid vägen står 
och du kan ingenting ta med dig 
dit går. 



    

Min älskling 
 
Min älskling,  
du är som en ros,  
en nyutsprungen, 
skär, 
ja, som den  
ljuvaste musikk,  
min älskade,  
du är! 
 
Så underbar är du,  
min vän, 
och ser 
så vacker ut! 
Och älska dig,  
det skall jag än 
när havet 
sinat ut. 
 
När hela havet  
sinat ut 
och bergen smälts 
 till glöd! 
Ja, älska dig,  
det skall jag än 
när jurden ligger död. 
 
Min älskling,  
du är  
som en ros,  
en nyutsprungen, 
 skär, 
ja, som den 
ljuvaste musikk,  
min älskade, du är! 

 
 

 



    

Fritiof och Carmencita 
 
Samborombom, en liten by förutan gata, 
den ligger inte långt från Rio de la Plata, 
nästan i kanten av den blåa Atlanten 
och med pampas bakom sej  
många hundra gröna mil, 
dit kom jag ridande en afton i april 
för jag ville dansa tango. 

Dragspel, fiol och mandolin 
hördes från krogen och i salen steg jag 
in, 
där på bänken i mantilj och  
med en ros vid sin barm 
satt den bedårande lilla Carmencita. 
Mamman, värdinnan, satt i vrån, 
hon tog mitt ridspö,  
min pistol och min manton. 
Jag bjöd upp och Carmencita sa: 
"Si gracias, señor, 
Vámos á bailar este tango!" 

"Carmencita, lilla vän, 
håller du utav mej än? 
Får jag tala med din mamma och din 
pappa, 
jag vill gifta mej med dej, Carmencita!" 
"Nej Don Fritiof Andersson, 
kom ej till Samborombom, 
om Ni hyser andra planer när det gäller 
mej 
än att dansa tango!" 

"Ack, Carmencita gör mig inte så 
besviken, 
jag tänkte skaffa mej ett jobb här i 
butiken, 
sköta mej noga, bara spara och knoga, 
inte spela och dricka,  
men bara älska dej. 
Säg, Carmencita, det är ändå blott med 
mej, 
säg om du vill dansa tango?" 

"Nej, Fritiof, Ni förstår musik 
men jag tror inte Ni kan stå i en butik 
och förresten sa min pappa just 
 
 

 

 

 
 
idag att han visste 
vem som snart skulle fria till hans dotter.En 
som har tjugotusen kor 
och en estancia  
som är förfärligt stor. 
Han har prisbelönta tjurar, 

han har oxar, får och svin, 
och han dansar underbar tango." 

"Carmencita, lilla vän, 
akta dig för rika män! 
Lyckan den bor ej i oxar eller kor, 
och den kan heller inte köpas för pengar. 
Men min kärlek gör dej rik, 



    
skaffa mej ett jobb i er butik! 
Och när vi blir gifta söta ungar ska vi få, 

som kan dansa tango.”



    

                Molly Malone 
 

 
 
 

In Dublin's fair city, 
Where girls are so pretty, 
I first set my eyes on sweet Molly Malone, 
As she pushed her wheelbarrow 
Through streets broad and narrow, 
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive oh"! 
              Chorus: 
             Alive, alive oh! alive, alive oh! 
             Crying, "Cockles and mussels, alive, alive oh"!  

Now she was a fishmonger, 
And sure twas no wonder, 
For so were her mother and father before, 
And they each wheeled their barrow, 
Through streets broad and narrow, 
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive oh"! 
             Chorus:  

3. She died of a fever, 
And no one could save her, 
And that was the end of sweet Molly Malone. 
Now her ghost wheels her barrow, 
Through streets broad and narrow, 
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive oh"! 
               Chorus:  



    

                    Nidelven 
 

Langt i det fjerne bak fjellene blå 
Ligger et sted jeg har kjær. 
Dit mine tanker og drømmer vil gå, 
Alltid du er meg så nær.  
Nidelven stille og vakker du er 
Her hvor jeg går og drømmer. 
Drømmer om deg som jeg hadde så kjær, 
Nu er det bare minner. 
Den gamle bybro er lykkens portal 
Sammen vi seiler i stjernekorall. 
Nidelven, stille og vakker du er 
Her hvor jeg går og drømmer. 

          



    

Those were the days, my friend 
 

Once upon a time there was a 
tavern 
Where we used to raise a glass or 
two 
Remember how we laughed away 
the hours 
And think of all the great things 
we would do 

Chorus: 
Those were the days, my 
friend 
We thought they'd never 
end 
We'd sing and dance 
forever and a day 
We'd live the life we choose 
We'd fight and never lose 
For we were young and sure 
to have our way 
La la la la la la 
La la la la la la 

 

Then the busy years went rushing 
by us 
We lost our starry notions on the 
way 
If by chance I'd see you in the 
tavern 
We'd smile at one another and 
we'd say 

Chorus: 

 

 

 
Just tonight I stood before the 
tavern 
Nothing seemed the way it used to be 
In the glass I saw a strange 
reflection 
Was that lonely woman really me? 

Chorus: 

Through the door there came familiar 
laughter 
I saw your face and heard you call my 
name 
Oh, my friend, we're older but no 
wiser 
For in our hearts the dreams are still 
the same... 

Chorus



    

Yesterday 

Yesterday, all my troubles seemed so far away 
Now it looks as though they're here to stay 
Oh I believe in yesterday 

Suddenly, I'm not half the man I used to be 
There's a shadow hanging over me 
Oh yesterday came suddenly 

Why she had to go I don't know 
She wouldn't say 
I said something wrong now I long for yesterday 

Yesterday, love was such an easy game to play 
Now I need a place to hide away 
Oh I believe in yesterday 

 
 




