
1 
 

 

  

Tradtional songs from  

SWEDEN 
Collection  by: Hannah Sundkvist 

Hannah.sundkvist@gmail.com 

 



2 
 

Children songs= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem kan segla 
 

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 

  Who can sail without wind, 
 

Who can sail without the wind 
Who can row without oars, 

Who can part from their friend 
Without shedding tears? 

 
I can sail without wind, 
I can row without oars, 

But I can't part from my friend, 
without shedding tears. 

 

Finvisan  
 

Fin är du när du går till din vän 
Fin är du när du kommer igen 

Fin är du, fin vill du vara, du är fin. 
 

Fin är du, fin vill du vara, 
Fin är du, fin vill du vara, 

du är fin. 
 

Nice-song 
 

Nice are you when you go to your 
friend 

Nice are you when you come back 
Nice are you, nice you want to be, 

you're Nice. 
 

Nice are you, nice you want to be, 
Nice are you, nice you want to be, 

You are fine. 
 Tula hem  

Text: Alice Tegnér  
 

Tula hem och tula vall, 
tula långt åt mossen. 

Kål fick jag när jag kom hem  
Kål fick jag i påsen. 

 
Mjölken var båd' gul och blå,  

osten såg jag lite å, 
Smöret smakte jag aldrig 

 
 

Go on Home 
Lyrics: Alice Tegnér  

 
Go on home and go to graze, 

Go far in the moss, 
I got cabbage when I got home, 

I got cabbage in the bag,  
 

The milk was both yellow and blue 
I saw a little of the cheese 
I never tasted the butter. 

Malin 
 

Malins grå vantar, kostar två slantar 
ta dom i hand, sätt dom i pant 

Å låt Malin få dansa! 

Malin 
 

Malin's gray gloves,  
costs two pennies 

put them in your’e hand,  
put them in mortgages 
and let Malin dance! 
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Kärleksvisa 

/:Du är så vacker för mina ögon 
Som tusen liljor uppå en kvist:/ 

/: Nu har jag kommit till den tiden då jag 
kan tala för dig min brist :/ 

 
/:Om jag ensam här till att vandra,  

Så bliver vägen oändligt lång:/ 
/: Men kommer lilla vännen med mig, 

Så bliver vägen oändligt kort:/ 
 

 

Love Song 
/:You’re so beautiful for my eyes 

Like a thousand lilies on top of a twig: / 
/:Now I have come to the time, when I 
can speak for you my shortcoming: /  

/: If I'm alone, here to walk, then the road 
becomes infinitely long: / 

/: But if my friend comes with me, Then 
the road becomes infinitely short: / 

Vårpolska 
/:Räck mig din hand min brud 
Nu ska vi dansa våren till byn 

Sommarn är nära å 
Grönskan är ny :/ 

 
/: Majviva ögontröst 
Förgätmigej, konvall 
Gullviva och viol :/ 

 

Spring polska  
/: Give me your hand my bride 

Now we’re gonna dance the spring to 
the village 

Summer is close by, and the greenery 
is new: / 

 
/: Bird's-eye primrose, true forget-me-
not, David’s Harp, cowslip and violet: / 

Min bröllopsdag (schottis) 
Jag tanker så titt på min bröllopsdag 

Om den ska ske på en Uversdag 
[Trall] 

Å vad skall jag säga när prästen meg spör,  
om jag har haft någon käresta förr 

[Trall] 
Då får jag säga som samheten är 
Att jag har legat alla och en var 

My Wedding Day 
/: Give me your hand my bride 

Now we’re gonna dance the spring to the 
village 

Summer is close by, and the greenery is 
new: / 

 
/: Bird's-eye primrose, true forget-me-not, 

David’s Harp, cowslip and violet: / 

Kom lilla flicka valsa med mig 

Kom lilla flicka valsa med mig 
Valsa med mig  
Valsa med mig 

Mitt under dansen kysser jag dig 
 

Jam du di da di da 
 

 

Come little girl, waltz, with me 

Come little girl waltz with me 
Walz with me 
Waltz with me 

In the middle of the dance I kiss you 
Jam du di da di da 
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Det brinner en eld 

/:Det brinner en eld, den brinner klart 
Den brinner i tusen kransar :/ 

 
/: Så vänd dig om, ta mig i famnen en 

gång, och dansa med mig mera :/ 
 

För du har väl vart mitt första steg och 
du ska väl bli mitt sista  

Och om jag ej dig till min kan få så skall 
väll mitt hjärta brista  

 
/: Så vänd dig om, ta mig i famnen en 

gång, och dansa med mig mera:/ 
 

Dansa med Sara 

/:Vi ska dansa med Sara 
Så länge träskorna vara:/ 

 
[trall] 

 Vi ska dansa med Sara 
 

/:Vi dansar till månen stiger 
Eller tills musiken tiger:/ 

 
[trall] 

Eller till musiken tiger 

Dance withSara 

/: We will dance with Sara 
As long as the clogs lasts: / 

 
[humming] 

We will dance with Sara 
 

/: We dance until the moon rises or 
until the music silence 

 
[humming] 

Or until the music silence 

 

A fire is burning 
/: A fire is burning, it burns so bright 

It burns in a thousand wreaths: /  
 

/:Then turn around, take me in your 
arms, and dance with me even more: /: 

 
Cause you’ve always been my first step 
and you’ll probably be my last. And if I 

can't get you to be mine, my heart will be 
broken  

 
/:Then turn around, take me in your 

arms, and dance with me more: / 

Vantarna 

Vantarna du gav mig,  
de gick inte på mig 

Suddn da sej da sa diddn da 
Vill du inte ha mig får du låta va mig 

Suddn da sej da sa diddn da 
 

/:Säg, säg om du vill ha mig,  
så får du mig, så står du dig:/  

Så står du dig 
 
 

The Gloves 
The gloves that you gave me 

They did not fit 
Suddn da sej da sa diddn da 

If you don’t want me, let me be 
Suddn da sej da sa diddn da 

 
/:Tell me, tell if you want me 

Then you’ll have me, 
Than you’ll be alright:/ 
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Nog är världen trötter 

Nog är världen trötter 
 Och nog är världen grå 

Men liten fågel, hon sjunger väl ändå 
Bara en liten visa 

 
Så skall människan göra,  

När sorgen faller på 
Glädjen blir större och sorgerna blir små 

Små de äro 
 

 

The world is Tired 
The world is tired 

And the world is gray 
But a little bird, she sings well anyway, a 

little song 
 

So shall the man do, 
When grief comes 

Joy becomes greater and the sorrows 
become small 

     Small thy shall be 
 

Martin i jorden 

Idag ska Martin i jorden 
Fram med de dukade borden 

Ack vilken glädje och ack vilken fröjd 
Och har vi int’ peppar och kringlor 
Så har vi väl brännvin och semlor 

Det gör det samma blott själen är nöjd 
 

[trall] 
        

 
 
 

Martin in the soil 
Today, Martin is going down in to the 

soil, set up the tables 
Oh what joy and oh what a delight 
If we haven’t pepper and pretzels 

So we have good spirits and semlor 
It doesn’t matter, as long as the soul is 

satisfied 
 

 [humming] 
 

Om jag hade Vingar 
Om jag hade vingar 

inom några timmar skulle jag 
Bort till vännen fara 

och tillbaka vara samma dag 
 

Men fast jag har inga 
mina tankar svinga sig till dig 

Över berg och dalar 
jag till vännen tala stunderlig 

 
Så ta vänners vilja 

skog och dal ej skilja snart i ro 
Vi som duvor snälla 

      I den lunden sälla 
Samman bor 

 

If I Had Wings 
If I had wings 

Within a few hours I would 
away to my friend go 

and back be the same day 
 

But still I have none 
my thoughts swing away to you 

Over mountains and valleys 
I to the friend speak stubbornly 

 
So will friends' will be 

Forest and valley don’t distinguish, soon 
in peace 

 Soon we like pigeons, out in the grove,  
Together live 
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Visa efter Agneta Stolpe 

När rågen blir mogen 
Blir långan som skogen 

Då gifter vi oss 

Song after Agneta Stolpe 
 

When the rye grows ripe 
Gets high as the forest 
Then we get married 

 

Tusen tankar 
Jag går i tusen tankar 

Jag älskar den jag ej kan få 
Så vitt i världen vankar 
Å städes sig sörja må 

 
Så mången sorg på hjärtat bär 

För dig min vän så kär 
Så många falska människor 

Orsaken därtill är 
 

Om jag dig aldrig skådat 
Ditt ansikte ditt öga blott 
Så har jag aldrig kommit 

På ställen där du gått 
 

Då hade jag varit lyckelig 
Å fri från sorg och val 

Den dagen kommer aldrig 
Som gör mitt hjärta glad 

 
Se blomstrena de sköna 

Hur ljuvligt de på marken stå 
Jag sörjer in till döden 
För den jag ej kan få 

 
Å om jag då i döden går 

Sår bliver sorgen din 
Rätt aldrig ut i världen 
Går du ut i min sinn 

 

Du som har mitt hela hjärta 

Du som har mitt hela hjärta 
du som utgör all min fröjd 

Kom och lindra du min smärta 
utan dig är jag ej nöjd 

Jag må så i mörkret vandra 
med mitt får jag vilse går 
När jag ser att alla andra 
var och en sin make får 

Varför dröjer du så länge 
varför oroar du mig så 

När jag saknar ditt umgäng 
varför ska jag leva då 

Döden må mig hädan taga 
livet är en börda svår 

Jag må följa dina lagar 
i min första ungdomsår 

Fast jag må mig munter visa 
när jag uti sällskap är 
Kan det ej den oro lisa 
som jag i mitt hjärta bär 

Munnen ler, men hjärtat det svider 
och jag säger att jag är nöjd 

Fast jag uti tysthet lider 
överlämnar all min fröjd 

 

Kanon 

I den höga riddarsalen 
Vaktar vid den ljusa gralen 

Skålen som är fylld till randen 
Av den helga sanningsanden 

 
 

Round 

In the high Knights' Hall 
Guards at the bright gravel 

The bowl that are filled to the brim 
Of the sacred truth spirit 
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