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1. 
Från Göteborg längst upp till Djursjöns stränder 
den vägen har jag färdats mången gång 
och vart jag mig än sen i dessa nejder vänder 
så blir den vägen aldrig mig för lång. 
Jag är där född uti en liten stuga 
som lyser röd och vacker mest i sönderns sol 
jag minns ännu den tid då staren där sig buga 
och Rambergs hed och gök på Knalten gol. 
 
2. 
Vår Bäckadal jag aldrig kan förglömma 
samt Anders hage där jag gått i vall 
där som jag många gånger sprang med bara fötter 
ömma 
i barnslig gråt emellan varje tall. 
I Store mosse där när fåren beta 
där sjöngs och trallas så i bergen glam 
man därtill uti Svarta berg fick leta 
för att uppsöka vilsegånget lamm. 
 
3. 
Om sommaren vi i Oset övervada 
när det var lite vatten uti sjön 
till Angervik då ställdes färden för att bada 
sen sprang och lektes på den gröna ön. 
Men innan dess vi då passerat Dyvik 
sen ställdes färden till en nabbe full med kor 
på strand vid Lortabäck den som är sandrik 
där kändes ljuvt om fötter utan skor. 
 
4. 
På strövtåg har varit många gånger 
vid Lurekarn samt ock vid Store sten 
jag har på Rävulan lagt upp så många sånger 
då ljungen piska upp på bara ben. 
Går du den vägen till Plantera Haga 
du kanske tittar bort till Hästamöst 
så hälsa allt som i min barndoms dar behagar 
nu allt försvinner uti åldern höst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Men vad ni gör i livet systrar bröder 
var helst ni kastas om på livets ocean 
glöm aldrig Far och Mor som lekt i stugan röder 
där den låg inklämd uti Bäckadaln. 
Glöm heller aldrig bort det gamla dammet 
där du fick bada med en botten utav trä 
det var den gamla hoen som uppsamla slammet 
glöm ej den afton du fick julgran klä. 
 
6. 
Tänk barndomstiden har så många sinne 
jag mins vår kvarn den stod vid bäckens ström 
min gamla Moder går då aldrig ur mitt minne 
man skulle tro bara vart en dröm. 
Hon var så glad ock nöjd uti sin hydda 
hon log förnöjd allt under lek och glam 
när alla åtta barnen sig till skolan skynda 
att fortast möjligt gå för prästen fram. 
 
7. 
Skenhallera på dem jag sprungit haver 
den vägen går ju bort till Linges by 
det var en gång när jag fick följa med min Fader 
och vinden lyfte lätta sommarsky. 
Det finnes namn kan ej uppräkna alla 
trots detta kan de ej gå ur min håg 
fast en gång vet jag säkert att jag tralla 
det var vid Havsten när jag havet såg. 
 
8 
Och Kvarnberget jag ej heller glömmer 
när som vår påskeld bruka spraka där 
och gamla Aspa den som många minnen gömmer 
i Melvanås jag bruka plocka bär. 
Jag minnets bägarn vill för detta tömma 
trots nu en annan uti stugan bor 
om ljuva barndomstiden vill jag drömma 
när jag fick bo vid Bäcken där hos Mor. 


