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1.Om våren,      då är det allra bäst, 
1.In springtime, that's the best time (of the year);

då ha vi så roligt              och leka allra mest.
then we are enjoying ourselves, and play a lot.

Då plocka vi gullvivor och sippor, vita, blå, 
Then we pick cowslips, windflowers, and blue hepatica,

och så vi svänga om och runt i ringen gå.
and then we walk around in the ring (dance).

2.Om sommarn,    då är det allra bäst, 
2.In summertime, that's the best time (of the year);

då ha vi så roligt              och leka allra mest.
then we are enjoying ourselves, and play a lot.

Då ro vi ut på viken,                      där vågorna de slå, 
Then we row (our boat) out in(to) the bay, where the waves beat,

och så vi svänga om och runt i ringen gå.
and then we walk around in the ring (dance).

3.Om hösten, då är det allra bäst, 
3.In autumn, that's the best time (of the year);

då ha vi så roligt              och leka allra mest.
then we are enjoying ourselves, and play a lot.

Då få vi plocka äpplen     och plommon, gula, blå, 
Then we get to pick apples and plums (that are) yellow and blue,

och så vi svänga om och runt i ringen gå.
and then we walk around in the ring (dance).

4.Om vintern, då är det allra bäst, 
4.In winter,  that's the best time (of the year);

då ha vi så roligt              och leka allra mest.
then we are enjoying ourselves, and play a lot.

Båd' skridsko och skida vi då få pröva på, 
Then we may try out both skating and skiing,

och så vi svänga om och runt i ringen gå.
and then we walk around in the ring (dance).
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