
 

 

Valser A-Ö 

Kvällstoner – Ernst Borg, arr för dragspel med fiolstämma 

När lyckan ler – Allan Eriksson, arr för två dragspel 

Spelmansflickornas vals – Rut Johansson, arr för två fioler 

Spelmansglädje – Eric Sahlström, arr för tre fioler av Elis Hansson 

Spelmansvals – Ragnar Schelén, tvåstämmigt arr 

Trönderbrura – Olav Indahl, svensk text + tvåstämmigt arr 

Vals efter Widmark, avskrift ur ”Sörmländska låtar” av Gustaf Wetter. Tvåstämmigt 

arrangemang. 

 

 

Vals/Mazurka 

Hjärterövalsen – David Hellström, melodi (endast text finns i X-ref) 

Sommarens första vals – Gnesta-Kalle, melodi (endast text finns i X-ref) 

 

 

Hambo/Polska 

Hej hopp min flicka – Siwert Hellgren, melodi (endast text finns i X-ref) 

Tiveds-hambo – Stig Andersson, melodi (endast text finns i X-ref) 

 

 

 

Tango/Foxtrot A-Ö 

Adios Muchachos – Sanders, arr för 3 violiner av Sven Stiberg 

Balalaika – G Postford, melodi (endast text I X-ref) 

Blånande hav – Louis Lajtai, arr för 3 violiner 

Blå ögon – Yngve Stoor, arr för 3 violiner 

Buona notte – G Dussoni, arr för violn, gitarr och batteri 

Det hjälper ingalunda mig – Antonio Fernandez, arr för piano (endast text i X-ref) 

Det sjunger någonting inom mig – Jules Sylvain, arr för piano (endast text i X-ref) 

Du som vandrar genom livet – Lars Berghagen, melodi (endast text i X-ref) 



En blyg liten blå viol Furio Rendin, Gigi Pisano, Gysta Rybrant. Arr för piano (endast text i 

X-ref) 

Förlåt men hur var namnet – Jules Sylvain, arr för piano (endast text i X-ref) 

Glömmer du – Nils Perne, Sven Paddock, arr för tre violiner (endas text i X-ref) 

Gå och lägg dej mamma – Jules Sylvain, arr för piano (endast text i X-ref) 

Hello, Dolly – Jerry Herman, arr för tre violiner 

In the mood – Joe Galand 

Intill dig – Nils Stödberg, arr för piano (endast text i X-ref) 

Jag vill ha en gondol – C A Bixio, melodi (endast text i X-ref) 

Lambeth Walk – Noel Gay, Douglas Furber, arr för dragspel och violin 

Lilla hemlighet – Charles Stone, S S Wilson, melodi (endast text i X-ref) 

Olé Guapa – Malando, arr för piano och två violiner  

Om du gömmer på en hjärtesorg – Willy Kierulf, melodi (endast text i X-ref) 

Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein… - Michale harden, arr för paiano och två violiner 

Tango di concertina – Eric Sandström, Gösta Westerberg, arr för två violiner 

Tango in D – Isaac Albeniz, arr för piano 

Tangokavaljeren – Jules Sylvain, arr för dragspel och två violiner 

 

 

Moderna valser, schottis, hambo mm A - Ö 

En afton på Öljaren – Philip Widén, arr för två violiner (endast text i X-ref) 

Konvaljens avsked – Otto Lindvall, arr för piano, violin, cello och trombon 

När fyrarna tändas igen – Jules Sylvain, arr för tre violiner (endast text i X-ref) 

När fyrarna tändas – Waldemar Dahlquist, Fred Winther, arr för piano (endast text i X-ref) 

På nämndö fjärd – Sten Axelsson, Sven paddock, arr för två violiner (texten ej i X-ref) 

Sommarens första vals – Gnesta-Kalle, melodi (endast text i X-ref) 

 

 

Gånglåtar A - Ö 

Björneborgarnas marsch, arr för två violiner 

 

Hambo A - Ö 

Hej hopp min flicka – S Hellgren, melodi (endast text i X-ref) 

 



 

 

Engelska, Halling, Kadrilj, Mazurka, Polka/Polkett, Snoa 

Klarinettpolka – Gösta Säfbom, arr för två violiner och cello 

 

 

Visor A - Ö 

Gurkasången, melodi (endast text i X-ref) 

 

M26 diverse lösa notblad 

Sången om Zigenarblod – Ewal Thulin, arr för 2 violiner 

Leksakslandets vaktparad – K Komzar (endast text i X-ref) 

Tango Pizzicato – Gösta Westerberg, pianoarr (endast text i X-ref) 

 

 

 

 
  
 

 

 

 


