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Eftersom jag själv har mitt ursprung i 
myllan, vill jag gärna lyfta fram de 
livskvalitèer och minnen som gestaltas i 
de olika texterna i landsbygdsmusiken 
eller country på svenska  
och påminna om den fina värld vi har 
utanför städerna 



 
 
Allsång                  
 
 

HUNDAR OCH UNGAR OCH HEMBRYGGT 

ÄPPELVIN 

 
Satt i baren på hotellet, för mig själv i Östersund, när 
den trötta slitna städerskan slog sig ned en stund 
Och de fanns inga flera där, vi var ensamma just då 
Hon var från Tammerfors och jobbat här sen -52 
Och plötsligt så börja hon, att tala om sitt liv, om hundar 
och ungar och hembryggt äppelvin 
 
Har du nån gång smakat på hembryggt äppelvin sa 
hon, jag såg på cigaretten, på röken som försvann 
Hon sa de finns tre ting som är värda en sekin, det är 
hundar och ungar och hembryggt äppelvin 
 
Hon sa karlar dom bryr sig om en, när inga fruntimmer 
är med, och vänner har man inga, när allting går på 
sned 
Hon sa, jag drömmer än om en tid som var så fin, fylld 
av hundar och ungar och hembryggt äppelvin 
Hon sa, hunden, ja, dom bryr sig om en, även om man 
gör ett fel 
Och gud tar hand om barna, som spelar barnaspel 
Hon sa det fanns en tid i mitt liv som var så fin, fyllt av 
hundar och ungar och hembryggt äppelvin 
 
Jag skulle resa vidare till Sundsvall nästa dag, när jag 
gick ifrån baren, tänkte jag på vad hon sa 
Den natten drömde jag en dröm under fläktande gardin, 
om hundar och ungar och hembryggt äppelvin 
 

 
 
 

 

 
 
Här på landet 
 
 

Vi följer inga trender här på landet, vi gör som vi alltid 
gjort förut. Vi skäms inte för att hålla handen 
och vi skickar inga mail när vi gjort slut.  
 
Vi röker inte prickiga små svampar och linorna vi drar 
har flagga på. Vi tar gärna bilen ner till kiosken, för 11 
mil är lite långt att gå. 
  
Jag trivs så mycket bättre här på landet, en plats där 
man får vara som man är. Jag har nog sett en del av 
stora världen, men ändå har jag valt att stanna här.  
 
Alla män jag känner har en skoter, och ingen plockar 
sina ögonbryn, och vi kan laga själv om nått går 
sönder, och brännvin gör vi själva här i byn.  
 
Jag trivs så mycket bättre här på landet, en plats där 
man får vara som man är. Jag har nog sett en del av 
stora världen, men ändå har jag valt att stanna här. 
 
 Jag trivs så mycket bättre här på landet, en plats där 
man får vara som man är. Jag har nog sett en del av 
stora världen, men ändå har jag valt att stanna här. 

 
 

 

 

 

 


