
Sommar och sol 

Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

 

När livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå 

Då tar jag till ett eget litet knep 

En fånig liten ramsa som jag hittat på 

Som handlar om det bästa jag vet 

 

Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

 

På morron när jag vaknar och drar upp min rullgardin 

Så kanske regnet bara öser ner 

Då blundar jag och nynnar på en melodi 

Som handlar om det bästa jag vet 

 

Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

(Här höjs hela låten ett halvsteg) 

När vintermörkret sänker sig så dystert på vår jord 

Då har jag som en magisk hemlighet 

En fånig liten ramsa med sånna ord 

Som handlar om det bästa jag vet 

 

Sommar, sommar och sol 

Havet och vinden och doft av kaprifol 

Sommar, sommar och sol 

En himmel så blå som viol 

 

 

Den blomstertid nu kommer  

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. 
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|5    |1    | 
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|5    |1 5 | 
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|5    |1    | 

 

 

 

|1  5   |1    |  

|1  5   |1    |  

|1  5   |1    |  

|1  5   |1    |  

 

|4  2  |5    |  

|2  1  |5    | 

|1  6  |4    |  

|2  5  |1    | 

  



 

Idas sommarvisa 

Du ska inte tro det blir sommar, 

i fall 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. 

 

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 skär. 

 

Och smultron det gör jag åt barna, 

för det tycker jag dom kan få,  

och andra små roliga saker   

som passar när barnen är små.  

Och jag gör så roliga ställen,   

där barnen kan springa omkring,  

då blir barna fulla med sommar  

och bena blir fulla med spring.  

 

  

enkla ackord 
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Vers 2:  roligare ackord 

|1    |4/1 | 

|5/1 |1    | 

|1 6 |4 2d/♯4| 

|5    |1    | 

|1/3 |2    | 

|5    |3d  | 

|6    |4 2 | 

|5    |1    | 

 

|1    |4/1 | 

|5/1 |1    | 

|1 6 |4 2d/♯4| 

|5    |1    | 

|1/3 |2    | 

|5    |3d  | 

|6    |4 2 | 

|5    |1    | 
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|5/1 |1    | 

|1 6 |4 2d/♯4| 

|5    |1    | 

|1/3 |2    | 

|5    |3d  | 

|6    |4 2 | 

|5    |1    |  

 

  
    


