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Ack den som hade ändå 7 
Ack huru snart våra sälla 11 
Arvon mekin ansaitsemme 90 
Blant alle landa i öst og vest  98 
Bror Bellman  14 
Clorinda  57 
Då Lykkeliten kom til verden  80 
De herdar och herdinnor 53 
De lindar stå under borgatorn  70 
Den blomstertid nu kommer  64 
Den signade dag  68 
Den som vill må i luften flyga 35 
Det er ett yndigt land 102 
Der er min sjel en frydfull trang  101 
Det band som tvinnas av strängar tre 71 
Det stod en tall  21 
Det står ett träd på min faders gård 41 
Det var en god gammal bondeman  10 
Dold mellan furorna  88 
Du gamla, du fria  108 
Du med trängtande rop  63 
Du som av skönhet och behagen  65 
Du å jag vi båda  8 
Dä gör däsamma,  5 
Döden han är en jägare snäll  66 
Eg veit ei liti gjente 84 
En gång i min ungdom 25 
En Sømands Brud har Bølgen kær  85 
En torr och kall vår gör sommaren kort 69 
En vacker sommarafton  79 
En är allén som råder  3 
Fjärran han dröjer  81 
Flickan hon gick sig ut om aftonstund 56 
Från Göteborg jag reste hit  27 
Gaar jeg udi Skoven  37 
Gråt ej mera moder kär  59 
Gråten nu bröder  11 
Gubben han sade till käringen sin  12 



Gumman hade söner två  32 
Han blåste i sin pipa  33 
Har I något slipa här  25 
Haven tack och godnatt 29 
Hej vad det susar  6 
Honkan keskellä mökkini seisoo  88 
Hvor i verden jeg går  92 
Hört har jag från fordom tid  74 
Ja hj emme er det dog allerbest  75 
Ja nu tor man jo sige  30 
Ja, vi elsker dette landet  107 
Jag gungar i högsta grenen  94 
Jag går med ängslan ut och in  49 
Jeg vil synge om en helt  19 
Jo Karjalan kunnailla lehti puu  95 
Kammeratens røde Næse  13 
Klockan är elva slagen  16 
Kråkedansen dansa vi  45 
Kulna höst med regn och töcken  62 
Käraste gök som gal uti fjärran  60 
Lilla David Bagare  15 
Långt bort i Karelen slå träden ut  95 
Med famnen full av ett blomsterfång  52 
Millom bakkar og berg  89 
Min Mand han var en Sømand  77 
Min Tornyster den er pakket  17 
Minun kultani kaukana kukkuu  59 
Moder, er der Engle  78 
Molnen komma, molnen gå  15 
Morfar hade en gammal rock  34 
Måndag gör jag ingenting  16 
Mårten Holk av ingen känd  13 
Nils Båtsman han sålde sin enaste ko  28 
No ser eg atter slike fjell  99 
Nu alla goda vänners skål  18 
Nu är kommen. den lycklige tid  48 
När månen vandrar  54 
O du gode gamle Genralløjtnant Jansen  12 
O Gud, du fosterlandets Gud  105 
O Guð vors lands 105 



O scholares voce pares  42 
Oi maamme, Suomi  103 
Ol kaunis kesäilta  79 
Ola lilla tog sin skrivarpenna  51 
Om bland tusen stjärnor  86 
På solen jeg ser  72 
På ärans svåra bana  67 
Riðum, riðum og rekum yfir sandinn  93 
Sá ég spóa 20 
Se det summer af Sol 87 
Se Norges blomsterdal  96 
Se vad jag fick uti min lilla hand  55 
Skatan sitter på kyrketorn  44 
Som stjärnor små  61 
Stjúpmöðir, ráddu drauminn minn 47 
Styvmoder, tyd du drömmen min  46  
Så vilja vi dricka Ravel Barkares skål  22 
Til min elskede Mand  39 
Tomma glas i gott kalas  6 
Tro ej, Cloris  50 
Tuoll' on mun kultam  81 
Tycker du om mej  24 
Unga flicka i din vår 60 
Ungersven talte till kärestan sin  43 
Uppå stranden jag ensam sitter  39 
Uti sitt hus satt Mattias  7 
Va dä du  31 
Vem kan segla förutan vind 36 
Viljen I lyssna till kvädet mitt  76 
Vårt land, vårt land  103 
Yksin istur ja lauleskelen 38 
Å kjöre vatten  9 
Å våra bockar å våra getter  8 
Ålä itke äitini  58 
Även vi förtjäna aktning  91 


