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             F           F/A       Bb            F/A 

Man skulle väl tona en sjucker ballad 

        Dm     G/B           C 

om våran stad, ja om våran stad 

            C/E             C/G   F              F/A 

Men en ann kan ju inte snacka så snyggt 

         G         G7/B            C   Cmaj7   C7 

såre låter så där som om det vore   tryckt 

               F       F/A           Bb      Gm 

Men ge bäng i de. Vill ni följa me 

           C             C/Bb        FA      D 

på en långpromenad här i våran stad? 

           Gm     C      Fsus4    F 

Här i våran stad, i Eken 

 

 

Vi låtsas vi träffas en snarfager kväll 

vid båtarna, ner vid Grand Hotell 

där som nasarna becknar rabbel å snask 

ja, och nyplockad mask, ett par spänn för en ask 

Här vid Strömmens brus, vårat riksdagshus 

och Norrbro, Rosenbad, å en slottsfasad 

De e våran stad, ja Eken 

Sen kvistar vi över till Västerbron 

I dikt å ton ska man ta motion 

Ser ni Stillot på ön och Pålsundets strand 

gamla krokiga pilar å båtar på land 

Å Norr Mälarstrand me ett långt, långt band 

utav lyktor i rad! De e våran stad 

De e våran stad, ja Eken 

          G            G/B         C             G/B  

Högt oppe på Fjällgatan harom ett fik 

         Em      A/C#         D  

med bra musik å med fluktutkik 



          D/F#              D/A           G          G/B 

över Stassgårn och Saltsjöns svartblåa vik 

            A           A/C#        D    Dmaj7    D7 

Ni förstår, de e vår. De e dröm och mystik 

           G        G/B           C          Am 

De e hus vid hus, i ett skumraskljus 

             D        D/C          G/B     E 

och de gör en glad. De e våran stad 

          Am     D       Gsus4   G 

De e våran stad, ja Eken 

 

Å skorvarna ligger med flaggor på svaj 

vid Stassgårns kaj, ja vid Stassgårns kaj, 

där står knallröda lyftkranar grant emot spat, 

ja, å Skeppsholmens grönska e späd som spenat 

Gröna Lundens lamm, far på färjan fram 

emot Allmänna Gränd. Ja, den e ju känd 

här i våran stad. I Eken 

Men Eken e mera än utsikt och grant 

Ja de e sant. Aldrig likadant 

Det kan vara ett flyttlass på Odenplan 

eller snöslask å julmarknad i Gamla Stan 

Men de e nåt mer som man inte ser 

ja, man vet inte vad som e våran stad 

som e våran stad. Ja, Eken 

 

Snedstreck betyder att ackordet har en annan ton än grundtonen i basen. 

 

  Cmaj7  Fsus4  Dmaj7  Gsus4  


