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Som blÃ¥grÃ¥ dyning bohusbergen rullar
I Ã¶dsligt majestÃ¤t mot havets rand
Men mellan dess kala urtidskullar
Ã„r bÃ¶rdig jord och gammalt bondeland
Dit trÃ¤nger Skagerack med blÃ¥a kilar
Och strida strÃ¶mmar klara som kristall
Och lummig lÃ¶vlund stÃ¥r med bjÃ¶rk och pilar
Och ask och ek vid ladugÃ¥rd och stall
Kom, RÃ¶nnerdahl till Ã„ngÃ¶n nu om vÃ¥ren! 
Nu hÃ¤ckar ejder, gravand, mÃ¥s och trut
I vildrosbuskarana och bjÃ¶rnbÃ¤rssnÃ¥ren
Har finkarna och mesarna tittut
PÃ¥ slÃ¥nens taggiga och svarta grenar
Syns inga grÃ¶na blad, med knopp och blom
Som breder Ã¶ver grÃ¥a gÃ¤rdsgÃ¥rdsstenar
Ett pÃ¤rlstrÃ¶tt flor av snÃ¶vit rikedom
Kom ut och lufta vinterdÃ¤vna tankar
PÃ¥ stigar vindlande I berg och myr
DÃ¤r vinden blÃ¥ser in frÃ¥n Doggers Bankar
Med doft av tÃ¥ng och salt och Ã¤ventyr
Och kom till LÃ¥ngevik, till sjÃ¶kaptenen
Herr Johansson, som, mÃ¤tt pÃ¥ havets skum
Nu vÃ¥rdar Ã¤ppeltrÃ¤den och syrenen
Och Ã¶rtagÃ¥rden kring sitt Tustculum
Ja kom och se vÃ¥rt BohuslÃ¤n om vÃ¥ren
Du RÃ¶nnerdahl, som Ã¤ger blick fÃ¶r fÃ¤rg
HÃ¤r gÃ¥r pÃ¥ vinrÃ¶d Ã¤ng de svarta fÃ¥ren
Och rosa skyar Ã¶ver druvblÃ¥ berg
HÃ¤r svallar myllan lilabrun kring plogen
NÃ¤r Anders plÃ¶jer med sin norska hÃ¤st
Och skutor med kinesiskt vitt om bogen
PÃ¥ golfstrÃ¶msgrÃ¶na svall styr mot nordvÃ¤st
Kom ut till oss! HÃ¤r kÃ¤rnar Hulda smÃ¶ret
Och legornshÃ¶nsen vÃ¤rper Ã¤gg var dag
HÃ¤r blir du frisk till hÃ¤lsan och humÃ¶ret
HÃ¤r trivs du, RÃ¶nnerdahl, det lovar jag! 
HÃ¤r bygger Anders bÃ¥tar och fioler
HÃ¤r kan du fiska torsk och spela vals
Och tjusa oss med kullrande trioler
Ur Anders felor och din egen hals
Kom ut till strÃ¤nderna, de Ã¶dsligt skÃ¶na
Med slÃ¥n och hagtorn, bÃ¶jda djupt av storm
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Med gamla bÃ¥tvrak som har multnat grÃ¶na
Men Ã¤n, I brustna skrov, bÃ¤r vÃ¥gens form
DÃ¤r mellan hav och land, pÃ¥ sand som skrider
PÃ¥ tÃ¥ng som gungar, kan du ensam gÃ¥
Och leva I de lÃ¤ngst fÃ¶rflydda tider
Och I ditt slÃ¤ktes framtid likasÃ¥
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