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Vi sjunger in sommaren 2022 

Vårvindar friska leka och viska 
Lunderna kring likt älskande par 
Strömmarna ila, finna ej vila 
Förrän ner djupet störtvågen far 

Klaga mitt hjärta, klaga och hör 
Vallhornets klang bland klipporna dör 
Strömkarlen spelar, sorgerna delar 
Vakan kring berg och dal 

Klaga mitt hjärta, klaga och hör 
Vallhornets klang bland klipporna dör 
Strömkarlen spelar, sorgerna delar 
Vakan kring berg och dal 

Hjärtat vill brista, ack när den sista 
Gången jag hörde kärlekens röst 
Avskedets plåga, ögonens låga 
Mun emot mun och klappande bröst 

Fjälldalen stod i grönskande skrud 
Trasten slog drill på drill för sin brud 
Strömkarlen spelar, sorgerna delar 
Vakan kring berg och dal 

Fjälldalen stod i grönskande skrud 
Trasten slog drill på drill för sin brud 
Strömkarlen spelar, sorgerna delar 
Vakan kring berg och dal 
 
 

Tuulen mä kuulen, kuiskivan luulen ympärilläin se kevättä soi. 

Pauhaavi koski, kuohuja nosti… 

 

Vi gå över daggstänkta berg 

 

Vi gå över daggstänkta berg, fallera 

som lånat av smaragderna sin färg, fallera. 

Sorger ha vi inga, 

våra glada visor klinga 

när vi gå över daggstänkta berg, fallera. 

 

I mänskor, förglömmen er gråt, fallera, 

och kommen och följen oss åt, fallera. 

Se, fjärran vi gånga 

att solskenet fånga 

ja kommen och följen oss åt, fallera. 
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De gamla och kloka må le, fallera 

vi äro ej förståndiga som de, fallera. 

Men vem skulle sjunga 

om våren den unga, 

om vi vore kloka som de, fallera? 

 

Så gladeligt hand uti hand, fallera, 

nu gå vi till fågel Fenix land, fallera. 

Till ett sagoland som skiner 

av kristaller och rubiner, 

nu gå vi till fågel Fenix land, fallera. 

 

 

1. Yl' kasteisten vuorten me kuljemme, 

ja viherjöinä kaunihisti loistaa ne. 

:,:Ei meitä suru paina, vaan nyt laulu kaikuu aina, 

yli kasteisten vuorten kun kuljemme.:,: 

 

2. Nyt metsiköt mahtavat humisee 

ja hymninä urkujen ne raikuilee. 

Ja maailman huolet pienet 

sa jo unhoittanut lienet, 

kun nuo metsiköt mahtavat humisee. 

 

3. Te ihmiset huolesta luopukaa 

ja nuorisoa riemumiellä seuratkaa! 

Sen sinne matka johtaa, 

missä päivän kulta hohtaa, 

sinne meitä te kaikki jo seuratkaa! 

 

4. Oi riemuiten suokaatte kätenne, 

niin onnenmaihin herttaisihin matkaamme! 

Myös seutuun sadun armaan 

kyllä saapunemme varmaan, 

kun me onnemme maihin näin matkaamme! 

 

Idas sommarvisa 

Du ska inte tro det blir sommar 

Ifall inte nån sätter fart 

På sommarn och gör lite somrigt 

Då kommer blommorna snart 

Jag gör så att blommorna blommar 

Jag gör hela kohagen grön 

Och nu så har sommaren kommit 

För jag har just tagit bort snön 
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Jag gör mycket vatten i bäcken 

Så där så det hoppar och far 

Jag gör fullt med svalor som flyger 

Och myggor som svalorna tar 

Jag gör löven nya på träden 

Och små fågelbon här och där 

Jag gör himlen vacker om kvällen 

För jag gör den alldeles 

SOMMAR, SOMMAR 

Och smultron det gör jag åt barna 

För det tycker jag dom kan få 

Och andra små roliga saker 

Som passar när barna är små 

Och jag gör så roliga ställen 

Där barna kan springa omkring 

Då blir barna fulla av sommar 

Och bena blir fulla med spriiiiing 

Då blir barna fulla av sommar 

Och bena blir fulla med spriiiiing 

Och bena blir fulla med spriiiiing 

Och bena blir fulla med spriiiiing 

 

 

 

Rönnedahl 

 

1.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. 

2. Rönnerdahl han virvlar sina lurviga ben 

Under vita skjortan som viftar kring vaderna. 

Lycklig som en lärka uti majsolens sken, 

Sjunger han för ekorrn, som gungar på gren! 

- Kurre, kurre, kurre! Nu dansar Rönnedahl! 

Koko! Och göken ropar uti hans gröna dal 

Och se, så många... 
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3. 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 nattskjortan till 

Skrud! 

- Och se, så många 
 

 

4. 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 se, så många 

 

 

Anttilan keväthuumaus 

Anttila nyt ampaisee ylös vuoteestaan 

Aurinko on korkeella, kevättuuli lounaassa 

Niityllä hän tanssii järin yöpaidassaan 

Lauluhunsa yhtyä saa kuka vaan 

Kuikkaemo uittaa jo untuvaisiaan 

Peipponenkin helskyttää riemulaulujaan 

Katso, kuinka kukkaakin monta on jo kevätnurmella 

Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu 

Palttinainen paita se vain hulmuaa 

Anttila kun karvaisia kinttujaan viskoopi 

Anttilalle auki on taivas ja maa 

Oravalle kuuseen hän näin huudahtaa 

Tunnetko sä, kurre, kuka tanssija on tää 

Hei, kuule, käki kukkuu taas lempisävelmää 

Katso, väriloistossaan tervehtii jo kevätnurmelta 

Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu 

Kukkasista kietoo nyt mies seppeleen 

Sen hän panee harmaaseen, pörröiseen päähänsä 

Laulaen hän tanssii taas perähuoneeseen 

Lapset ylös kirmaisten hokee äidilleen 

Katso, isi tanssii, hän morsian on kai 

Mistä hän tuon hunnun ja kukkakruunun sai 

Noinko monta kukkaa jo puhjennut on kevätnurmelle 

Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu 
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Anttila on vanha, mutta hän tanssii vain 

Häll' on paljon huolia ja rahat on tiukalla 

Harvoin saa hän huilia, työtä piisaa ain' 

Millä tavoin pärjää, ei tiedetä lain 

Tietänee sen kuikka, joka salmen suulla sous' 

Peippo sekä orava, joka oksallensa nous' 

Tietänee sen kukkaset, jotka loistavat kevätnurmella 

Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu 

Tietänee sen kuikka, joka salmen suulla sous' 

Peippo sekä orava, joka oksallensa nous' 

Tietänee sen kukkaset, jotka loistavat kevätnurmella 

Orvokki, lehdokki, vuokko ja moni muu 

 

YXAN BYXAN 

Yxan, byxan, handen, tanden, och en liten bil. 

Ljusen, musen, blusen, dockan, klockan, sockan. 

Solen, stolen, katten, hatten och en krokodil! 

 

Blåsippan 

Blåsippan ute i backarna står, 
niger och säger att nu är det vår. 
Barnen de plocka små sipporna glatt, 
rusa sen hem under rop och skratt. 

 
Mor, nu är våren kommen, mor 
Nu får vi gå utan strumpor och skor. 
Blåsippor ute i backarna stå, 
har varken skor eller strumpor på. 

Mor i stugan, hon säger så: 
–  Blåsippor aldrig snuva få. 
Än fä ni gå med strumpor och skor, 
än är det vinter kvar, säjer mor. 
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Pippis sommarvisa/ Sommarsången 

 

D                         A7 
Och nu så vill jag sjunga att sommaren är skön. 
 
    D      D7    G        D      A7    D 
och träden är så fina och marken är så grön. 
                                                 
                            A7 
och blommorna är vackra och höet luktar gott. 
 
    D     D7    G         D       A7    D 
och solen är så solig och vattnet är så vått. 
 
    A7           D        G    D      A7 
Och lilla fågeln flyger i boet ut och in 
 
    D      D7       G          D    A7     D 
och därför vill jag sjunga att sommaren är min. 

 

 

 

 

Och jag vill också sjunga att fjärilar är bra, 
och alla söta myggor dom vill jag också ha, 
och jag är brun om bena, precis som det ska va', 
och därför vill jag sjunga att bruna ben är bra. 
och jag har nya fräknar och prickigt sommarskinn, 
och därför vill jag sjunga att sommaren är min. 
 

 

Jag tror jag tror på sommaren 

Jag tror, jag tror på sommaren 
Jag tror, jag tror på sol igen 
Jag pyntar mig i blå kravatt 



7 
 

Och hälsar dig med blommig hatt 
Jag tror på dröm om sommarhus 
Med täppa och med lindars sus 
En speleman med sin fiol 
Och luften fylld med kaprifol 

Kortast och blekast vintersol, finns en decemberdag 
Kallad för Thomas Tvivlaren, för att hans tro var svag 
Han skulle aldrig någonsin, trott på en sol, en vår 
Ändå förvandlas vintern till sommar varenda vår 

Jag tror, jag tror på sommaren 
Jag tror, jag tror på sol igen 
Jag pyntar mig i blå kravatt 
Och hälsar dig med blommig hatt 
Jag tror på dröm om sommarhus 
Med täppa och med lindars sus 
En speleman med sin fiol 
Och luften fylld av kaprifol 

Midsommarafton natten lång, kärlek och dans och sång 
Solen, som plötsligt börjat gå upp och ner på en gång 
Pojken med flickans hand i sin viskar och får till svar 
Löften han gått och hoppats på under det år som var 

Jag tror, jag tror på sommaren 
Jag tror, jag tror på sol igen 
Jag pyntar mig i blå kravatt 
Och hälsar dig med blommig hatt 
Jag tror på dröm om sommarhus 
Med täppa och med lindars sus 
En speleman med sin fiol 
Och luften fylld av kaprifol 

Jag tror, jag tror på sommaren 
Jag tror, jag tror på sol igen 
Jag pyntar mig i blå kravatt 
Och hälsar dig med blommig hatt 
Jag tror på dröm om sommarhus 
Med täppa och med lindars sus 
En speleman med sin fiol 
Och luften fylld av kaprifol 
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Taas on aika auringon  

Kun taas on aika auringon, niin uskon, siina taikaa on.  

Ma sulle taitan kukkasen, kun vastaan riennät nauraen.  

Ja tanssipaikan suuntaan päin näin lähdetään me käsikkäin.  

Sun naurus tarttuu ihmisiin, ja uskon jälleen haaveisiin.  

 

Ihmisten mielet lannistaa talvella pakkassää  

Reippaankin miehen astuntaa huopanen hiljentää.  

Tuntuu kuin vuotta kymmenen jatkunut talvi ois.  

Nähdessäs vihdoin peipposen heität taas turkin pois.  

Kun taas on aika auringon, niin uskon, siina taikaa on.  

Ma sulle taitan kukkasen, kun vastaan riennat nauraen.  

Ja tanssipaikan suuntaan päin näin lähdeään me käsikkäin.  

Sun naurus tarttuu ihmisiin, ja uskon jälleen haaveisiin.  

 

Juhlat kun Jussin päivän on, silloin taas tarkenee.  

Loisteessa öisen auringon yksin en taikaa tee.  

Kokkoihin liekit leimahtaa, samoin myös sydämiin.  

Monikin kenties ehdottaa Toiselle: ”Eikös niin?"  

Kun taas on aika auringon, niin uskon, siina taikaa on.  

Ma sulle taitan kukkasen, kun vastaan riennat nauraen.  

Ja tanssipaikan suuntaan päin näin lähdetään me käsikkäin.  

Sun naurus tarttuu ihmisiin, ja uskon jälleen haaveisiin. 

 

En sommardag i Kangasala 

Jag gungar i högsta grenen 
af Harjulas högsta ås; 
vidt skina de blåa vatten, 
så långt de af ögat nås. 
Af Längelmänvesis fjärdar 
där skimrar ett silfverband, 
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och Roines älskliga vågor 
i fjärran kyssa dess strand. 

 
Och blå som en älsklings öga 
och klar som ett barndomshem 
den gungande Vesijärvi 
sig stilla smyger till dem. 
Och hundrade öar simma 
allt uti dess vida famn, 
naturens gröna tankar 
i blåa vågornas hamn. 

 
Men rundtkring de täcka stränder 
stå furor i dyster krans, 
allt som den vise betraktar 
de jollrande barnens dans. 
Och skördarnas tegar luta 
mot dem sin böljande kind, 
och ängarnas blommor andas 
sin doft i sommarens vind. 

 
O hur det fattiga Finland 
är rikt på skönhet ändå! 
O hur af guld och af silfver 
dock stråla dess sjöar blå! 
Här ha i sorg och i glädje 
sin lyra sångerna stämt 
och härma i stilla gungning 
de klara sjöarnas skämt. 

 
Jag är blott en liten fågel 
med späda vingar och små; 
men vor' jag en örn i molnen, 
jag flöge högt i det blå, 
och flöge och flöge vida 
allt upp till Guds allmakts tron 
och sjönke där för hans fötter 
och kvittrade så min ton: 

 
Du helige himlens Herre, 
hör lilla fågelens bön: 
ack, hur är din jord så ljuflig! 
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Hur är din himmel så skön! 
O låt våra sjöar stråla 
klart uti vår kärleks brand! 
O Herre, lär oss att älska, 
o lär oss älska vårt land! 

 
 
Zacharias Topelius (1853) Sånger II. 
Tonsättning: Gabriel Linsén 1864. 
Översättning till finska: P. J. Hannikainen. Även Otto Manninen har översatt. 
 
  

Den blomstertid 

1. 
Den blomstertid nu kommer 
med lust och fägring stor. 
Du nalkas, ljuva sommar, 
då gräs och gröda gror. 
Med blid och livlig värma 
till allt som varit dött, 
sig solens strålar närma, 
och allt blir återfött. 
 
2. 
De fagra blomsterängar 
och åkerns ädla säd, 
de rika örtesängar 
och lundens gröna träd, 
de skola oss påminna 
Guds godhets rikedom, 
att vi den nåd besinna 
som räcker året om. 

3. 
Man hörer fåglar sjunga 
med mångahanda ljud, 
skall icke då vår tunga 
lovsäga Herren Gud? 
Min själ, upphöj Guds ära, 
stäm upp din glädjesång 
till den som vill oss nära 
och fröjda på en gång! 

 

 

 

 

 
 

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/pers/topelizu.htm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Lins%C3%A9n
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4. 
Du milde Jesu Kriste, 
Vår glädjesol och sköld, 
Ditt ljus och hägn ej briste, 
Uppvärm vårt sinnes köld. 
Giv kärlekseld i hjärta 
Men dämpa lustans brand; 
Vänd bort all sorg och smärta 
Med mild och mäktig hand. 

5. 
Du Sarons blomster sköna, 
Du lilja i grön dal, 
Ack, värdes själen kröna 
Med alla dygders tal. 
Av Sion må hon fuktas 
Med nådens dagg, att hon 
Förskönas och befruktas 
Som ros på Libanon. 
 
6. 
Välsigna årets gröda 
Och vattna du vårt land. 
Giv oss nödtorftig föda, 
Välsigna sjö och strand. 
Av himlen drype fetma, 
Bespisande vår jord, 
Och flöde nådens sötma 
Till oss av livets ord. 

Ackord 

    C       G      C 
Den blomstertid nu kommer 
             Dm      C 
med lust och fägring stor. 
   C       G      C 
Du nalkas, ljuva sommar, 
            Dm    C 
då gräs och gröda gror. 
    F        Dm     G 
Med blid och livlig värma 
C    Dm       C     G 
till allt som varit dött, 
    C      G       F 
sig solens strålar närma, 
    Dm        G   C 
och allt blir återfött. 
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