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PSALMER
1. Vår gud är oss en väldig borg
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=MrpT39W0vEg
Vår Gud är oss en väldig borg, han är vårt vapen trygga.
På honom i all nöd och sorg, vårt hopp vi vilje bygga.
Mörkrets furste stiger ned, hotande och vred, han rustar sig förvisst
med våld och argan list. Likväl vi oss ej frukte.
Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi voro snart förströdda.
men med oss står står den rätte man, vi stå av honom stödda.
Frågar du vad namn han bär? Jesus Krist det är.
Han är den Herren Gud, som, klädd i segerskrud,
sin tron för evigt grundat.

2. Nu tacka Gud allt folk
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=vBcmMOBo1NM
Nu tacka Gud, allt folk, med hjärtans fröjd och gamman
för stora ting han gör, med oss allesamman
Den Gud som tog oss upp, av nåd i sitt förbund,
hans godhet följer oss, ifrån vår första stund.
Den nåderike Gud, han må oss kraft förläna
att troget och med fröjd, hans godhet vilja tjäna.
Och Herren, stor av nåd, må ge vårt hjärta frid.
Oss vare herren när, nu och till evig tid.
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MARSCHSÅNGER OCH PATRIOTISKA VISOR
3. Gustafs skål
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=dZo4yjpxB4o
Gustafs skål, den bäste Kung, som Norden äger.
Han ej tål, at vigtskåln ojämt väger.
God och glad, han ilskans röst föraktar.
Samt afvaktar, och betraktar, dårskap i sin grad.
Sådan kung, är värd att styra Sveriges öden.
Rask och ung, ej rådlös uti nöden.
Wasa ätt, har aldrig lärt att svika.
Aldrig tvika, men at fika, till at göra rätt.
Sveriges kung, din livvakt syns på fälten tåga.
Gammal ung, vill livet för dig våga.
Med glatt mod, vi våra vapen bära.
Blott begära, Gustafs ära, söka oväns blod.

4. Bevare Gud vår kung
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=jD7f9Be89ok
Bevare Gud vår kung!
Gör säll vår ädle kung!
Leve vår kung!
Krönt är av ärans hand,
alltid med hjärtats brand,
förent med folk och land.
Leve vår kung!

Gud! Allas hjärtan rör,
att aldrig otack gör,
hans krona tung!
För Vasars ädla ätt,
för vårt regeringssätt,
För lagens helga rätt.
Lefve vår kung!

Gud! Krossa hatets våld,
och listen, som fördold,
i mörkret går!
Stäng alla sorgers tropp,
längst från hans banas lopp,
han är vår tröst, vårt hopp,
hans sällhet vår!

Nu varje troget bröst,
med hjärta och med röst
hans välgång sjung!
Må tvedräkt flykten ta!
Han allas kärlek ha!
Sjung, svenska folk, hurra!
Leve vår kung!
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5. Karl Johan beordrar oss bröder i fält
Musik: http://home7.swipnet.se/~w-78137/midi/
Karl Johan beordrar oss bröder i fält
att slåss mot fransosen, så lycklig och sällt.
Låt oss tappert gå på,
piska fransmännen så
att de aldrig till härnad sig mera resa må.
Lyft på glaset kamrat,
drick i botten också,
ifrån Manhem vi resa att fransmännen slå.
Dagen den nittonde stego vi ombord,
då general Brändström förtalte de ord:
Sveriges kronprins, sad´ han,
själv vill föra oss an.
Rikets bojor vi lossa skall, med hjälpsammer hand,
och förhärjarn som strövat med hunger och brand
skall förjagas utur både städer och land.
Karl Johan vår kronprins kom´dera sin här,
båd ryssar och preussare voro ock där.
På tre linjer vi stå,
och envar vittna må,
huru himmelens skyar sig skingrade då
av de dunder och blixtar, kanonerna gick,
och de handgevärssalvor som fransmännen fick.
Till Deckau den skingrade slumpen sig drev
men värst den i eftersta ledet förblev.
Där som svensken föll på,
han kund´ ryggtavlan klå,
så de aldrig lär förglömma, de bussarna grå,
som sig rest uti Norden för Bonapartes krig,
det vår herre nog känner, tro visserlig mig.
En slaktning anställdes i nyssnämnde stad,
Napoleon själver till trupperna sad:
Avancera gå på,
se var svenskarna stå,
som gjort front på en kyrkoparad eller två.
Men han skall dig lära gå rätt uppå skon,
prins Karl Johan med sin segrande bataljon.
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En sjuttiotusen fransoser jag ser,
som beto i gräset, jag tror det var fler.
Ibland kulor och bloss,
vi som ladda och slåss,
så av människokroppar, kanoner och tross,
hur de summo i blod, du väl aldrig mig tror,
som ej själv varit med, om jag däruppå svor.
O, kejsar Napoleon, var är nu din makt,
din tapperhet, höghet, din stolthet och prakt?
Se så där går därtill,
den för högt flyga vill,
han till slut måste falla, bliva lydig och still,
var du ond eller god, blott livlig, ej stor,
det han vet allra bäst, som i skyarna bor.
O, Sverige! O, Sverige! Hur lycklig du var,
som Bernadotte fick till din kronprins och far.
Med sitt vårdande hand,
till båd´ vatten och land,
han beskydda skall vår frihet och det brödraband,
som med Nore han knöt, på den Skandiska ö,
ej hans ära, hans namn eller bragder utdö.
Så klingom, kamrater! Nu slutas min sång
och drick om igen, så blir vägen ej lång.
Hem till fädernas tjäll,
sent jag kom om en kväll
till min dal och min hydda invid mossiga fjäll.
Under tårar man log, nämnde åter mitt namn,
kysste bort mina ärr i min makas famn.

6. Stenbocksmarschen
Text och musik:
http://www.dalregementetsmuseer.se/03_Samlingar/08_musik_och_song/01_stenbocksmarschen/s
tenbocksmarschen.htm
Marsch, bussar! gån på uti Herrans namn,
Spännen hanen friskt upp, läggen sedan ivrigt an,
Given fyr, bräcken av, tagen pliten uti hand,
Gån på! frukten ej varken hugg eller brand.
Gån på, för vårt fädernesland!
Att våga sitt liv för sin konung och släkt,
Det är både Gudi och människom täckt,
Därföre ska vi käckt, i vår gråa dräkt,
Gå på, stå, dundra och slå, Ja, dem klå alla så,
Att de döda ligga neder som strå.
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7. Finska rytteriets marsch
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=_nmf18UW6iE
Det snöiga Nord är vårt fädernesland;
der sprakar vår härd på den stormiga strand,
der växte vid svärdet vår härdade arm,
der glödde för tro och för ära vår barm.
Vi vattnade i Nevans bad vår frustande häst.
han samm öfver Weichseln så gladt som till fest,
han bar öfver Rhen vårt hämnande stål,
han drack utur Donau kejsarens skål.
Och rida vi fram öfver aska och grus,
så springa ur hofvarna gnistor af ljus,
så blinkar hvart hugg som en strimma af sol,
och frihet går ut från den ljungande pol.
Var tröst, du som suckar i mörker och band!
Vi komma, vi komma, vi lösa din hand.
Där pustar ej träl i vår frostiga nord;
friborne vi rida i fält för Guds ord.
Vid Breitenfeld vi togo Pappenheim i vår famn;
vi skrefvo på Kronenbergs brynja vårt namn;
vi svedde grått skägg för Tilly vid Lech;
vi blödde med kungsblod vid Lützens häck.
Och rida vi långt från vårt nordliga spår,
till glödande drufvor och blödande sår,
så smattra trumpeterna segerbud.
Hugg in, tappra led! Fram! Med oss är Gud!”

8. Björneborgarnas marsch
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=gU_vt57u_5I
Söner, av ett folk som blött
På Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs slätter, Lützens kullar,
Än har Finlands kraft ej dött, Än kan med oväns blod ett fält här färgas rött!
Bort, bort, vila, rast och fred!
En storm är lös, det ljungar eld och fältkanonens åska rullar;
Framåt, framåt led vid led! På tappre män se tappre fäders andar ned.
Ädlaste mål
Oss lyser på vår bana;
Skarpt är vårt stål
Och blöda är vår vana.
Alla, alla käckt framåt!
Här är vår sekelgamla frihets sköna stråt. :||:
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Lys högt, du segersälla fana,
Sliten av strider sen en grånad forntids dar,
Fram, fram, vårt ädla, härjade standar!
Än finns en flik med Finlands gamla färger kvar. :||:
Aldrig skall vår fosterjord
Av våldets makt ur oförblödda bataljoners armar ryckas;
Aldrig ljuda skall det ord, Att Finlands folk förrått sin fria bygd i nord.
Falla kan den tappre blott,
Ej rygga för en faras hot, ej svika, böjas och förtryckas.
Falla, sköna krigarlott, bliv vår, sen för en seger än vi kämpa fått!
Vapen i hand
Och käckt vår ovän nära!
Dö för vårt land
Är leva för vår ära.
Rastlöst fram från strid till strid,
Ty nu är stunden vår och nu är skördens tid! :||:
Glesnare leder vittne bära
Härligt om mod och bragder, om vårt lands försvar.
Fram, fram, vårt ädla, trotsiga standar!
Omkring dig än din trogna finska vakt du har:||:

9. Under Svea banér
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=x6Y8Jg_ItG0
Under Svea banér Himlen seger oss ger;
Då för Konung och Land Äran lyfter sin hand.
Ännu Svearnes mod sig bereder en Stod
Utaf Lagrarne höjd, fast beseglad med blod.
Himlen gifve oss frid! Oss frid!
Men om den icke vinnes utan vapen och strid,
Blifve Segern då vår, ögat offre sin tår
Den som faller, ock rätt till vår tacksamhet får
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BELLMAN OCH DRYCKESVISOR
10. Bellmans epistel nr 21 Så lunkar vi så småningom
Musik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/CMB_EP38.MID
Så lunkar vi så småningom, från Bacchi buller och tumult,
när döden ropar: Granne kom, ditt timglas är nu fullt.
Du gubbe fäll din krycka ner, och du, du yngling, lyd min lag,
den skönsta nymf som åt dig ler, inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup, nå väl så tag dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito tre, så dör du nöjdare.
Du, vid din remmare och press, rödbrusig och med hatt på sned,
snart skrider fram din likprocess, i några svarta led!
Och du, som pratar där så stort, med band och stjärnor på din rock,
ren snickarn kistan färdig gjort, och hyvlar på dess lock!
Tycker du…
Och du, som under titlars klang, din tiggarstav förgyllt vart år,
som knappast har med all din rang, en skilling till din bår,
och du, som ilsken, feg och lat, fördömer vaggan, som dig välvt
och ändå dagligt är plakat, till glasets sista hälft,
Tycker du…
Men du, som till din återfärd, ifrån det du till bordet gick,
ej klingat för din raska värd, fastän han ropar: "Drick!"
Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut
och sen med en ovänlig min, ryck remmaren ur hans trut!
Tycker du…
Säg, är du nöjd, min grannen, säg! Så prisa värden nu till slut!
Om vi ha en och samma väg, så följoms åt... Drick ut!
Men först med vinet, rött och vitt, för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt, vid aftonstjärnans bloss!
Tycker du…
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11. Bellmans epistel nr 38 Undan ur vägen
Musik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/CMB_EP38.MID
Undan ur vägen - se hur profossen med plymager
svänger gullyxan, tills allt blir undanröjt!
Se, piparn, stolt med små mustascher,
trind och rödblommig, tar fram sin mässingsflöjt.
Trumslagarn trumlar, Mollberg framför går på tå,
ryter och mumlar och ropar: "Stå!"
Se den där token, så desperat han armen svänger,
välver en pinne och dunkar på ett skinn.
Två tallrikar en annan slänger...
en i ett valthorn han pruttar, tjock och stinn.
En går och pinglar med en grytring mot ett spjäll,
samlar i ringlar et dödligt skräll.
Tjänare, Mollberg! Se, hur han tätt och hjulbent kliver,
gråtögd och blixtfull och som en anka from!
Och efter trippa i full iver
Lejon och Lustig och Lax och Dunderbom
Skörtet han viker och uppå gehänget ser.
Hör, hur han skriker: "Stå...räta er!"
Nicka åt Mollberg - ser mutter inte hur han nickar,
lyfter på hatten och grinar uppå skämt?
I takten han på klacken vickar:
ett tu och ett tu - håll takten ... trampa jämnt!
Se hur han sprätter med ny piskperuk och nya skor,
vita stövletter och sorgeflor!
Se Dalbergs Kajsa, var hon i gluggen står och gråter,
blödig och vindögd och med en svarter kjol!
Hör, ini gränden harpan låter krögarn han skrattar och spelar på fiol.
Liksom en nunna, Bomans änka, prydd med dok,
full mot en tunna står med sin bok.
Där går processen...Kamrater, vem är död i gränden?
Jo, korpral Boman, som låg så vattusjuk...
Se Christian Wingmark, närmsta fränden,
med viter näsduk och svart rosettperuk!
Han mitt i lede går vid Bergström - så därnäst
kyparen Ede, och så en präst.
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Där går orgeltramparn, och så tornväktarn i Katrina,
krögarn på Sodom och krögarn på Krypin.
Rör spelet, låt trianglar vina!
Trumslagarn virvlar och dunkar på ett skinn
Tätt framför vakten lunkar klockarn, röd och full,
här efter takten en skovel mull.
Ja, korpral Boman han har kastat plit och balja:
nu är han döder. "Ack, är han död - bevars!"
Han sista gång mustaschen talja
på Bruna Dörren i fjol den sista mars.
Vi tyckas raska men vad är vårt liv? Ett bloss.
Boman, din aska hedras av oss!
Rider er djävuln - stå rätt i ledet, rätta felet!
Höger-om vänder er! Skyldra med musköt!
Musköt på axel! Rör på spelet!
Lägg an i vädret! Ge fyr...för fot, ditt nöt!
Bomans mandater prisas uti Bacchi trakt...
Hurra, kamrater tack för god vakt!

12. Hej dunkom så länge vi levom
Musik: (pompöst): https://www.youtube.com/watch?v=Cz8zlI9HngY
Text: August Bondesons visbok nr 106
Hej, dunkom, så länge vi lefvom, sjungom, spelom, hafvom lustigt hvarje dag!
Hej, drickom och kurtiserom! Så har far min gjort och så gör äfven jagFör nitton daler i dag och tjugo daler i går, för nitton daler i dag och tjugo daler i går,
och sen så har jag en riksdaler kvar.
Hej, dunkom, så länge vi lefvom, så länge vi lefvom!
När jag ser, hur flickorna svänga, flyger tanken strax bort till min lilla vän.
Ljufvliga klinga då mina strängar, aldrig tror jag, hon glömmer mig igen.
För nitton daler i dag och tjugo daler i går, för nitton daler i dag och tjugo daler i går,
och sen så har jag en riksdaler kvar.
Hej, dunkom, så länge vi lefvom, så länge vi lefvom!
Ack, den flickan, hvad hon var söter, som en fager lilja uppå grönan äng!
Ögon hade hon, som gjorde mig blöter, kasta’ dem på mig, jag, lyckelige dräng!
För nitton daler i dag och tjugo daler i går, för nitton daler i dag och tjugo daler i går,
och sen så har jag en riksdaler kvar.
Hej, dunkom, så länge vi lefvom, så länge vi lefvom!
Flickor och vin fröjda spelemans hjärta, lyckligt han sig genom denna världen tar.
Pengar har han, och de gå utan smärta, aldrig sörjer han för kommande dar.
För nitton daler i dag och tjugo daler i går, för nitton daler i dag och tjugo daler i går,
och än så har jag en riksdaler kvar.
Hej, dunkom, så länge vi lefvom, så länge vi lefvom!
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13. Ju mera jag super ju mera jag dricker
Musik:
Ju mera jag super, ju mera jag dricker,
Dess flere artonskillingar får krögerskan af mej,
Trallelallalej, trallelallalej, trallelallalallalej!
Ji flere artonskillingar får krögerskan af mej.
Och flaskor uppå bordet och glasen skola klinga,
Och flickan i mitt knä, så länge som jag vill.
Trallelallalej, trallelallalej, trallelallalej!
Och flickan i mitt knä, så länge som jag vill.
Och när jag kommer hem i fyllan och villan,
Då säger lilla vännen: Ditt svin, nu är du full.
Trallelallalej, trallelallalej, trallelallalej!
Då säger lilla vännen, Ditt svin, nu är du full.
Hvad angår det dig, om jag super eller dricker,
För inga brännvinsskulder betalar du för mej,
Trallelallalej, trallelallalej, trallelallalej!
För inga brännvinsskulder betalar du för mej.
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DANS- OCH NIDVISOR
14. Jag såg en ulv, en räv, och en hare
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=SSO0aoZ8-pY
Jag såg en ulv, en räv, en hare,
såg hur dem dansade alla tre.
Jag såg en ulv, en räv, en hare,
såg hur dem dansade alla tre.
Och jag dansade också med,
dansa med ulven, räven och haren.
Och jag dansade också med,
dansade med dem alla tre.

15. Le chant de l'Oignon / Små grodorna
Musik: http://www.youtube.com/watch?v=gXUT5TRtiwA
(Paroles:)
J'aime l'oignon frît à l'huile,
J'aime l'oignon quand il est bon.
J'aime l'oignon frît à l'huile,
J'aime l'oignon, j'aime l'oignon.
(Refrain)
Au pas camarade, au pas camarade,
Au pas, au pas, au pas
Au pas camarade, au pas camarade,
Au pas, au pas, au pas.
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Ej öron, ej öron, ej svansar hava de.
Kou-ack-ack-ack, kou-ack-ack-ack,
kou-ack-ack-ack-ack-ack.
Kou-ack-ack-ack, kou-ack-ack-ack,
kou-ack-ack-ack-ack-ack.
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