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1994 Sandhammaren

leif carlsson & Di skånske musiktörerna
(ögm001) släpptes 1994
låtar
jag såg i öster (trad/leif carlsson)jag såg i öster (trad/leif carlsson)jag såg i öster
karna vill ble grann (ebba åkesson/leif carlsson
tjo va de viftar (nils Lindström/trad)
som en eld & som ett väder (trad/l Carlsson-Steve Grahnsom en eld & som ett väder (trad/l Carlsson-Steve Grahnsom en eld & som ett väder
sandhammaren (trad, omarb;christer lundh, arr leif carlsson)
Medverkande förutom leif carlsson-gitarrer, sång; håkan nybergtrummor,
steve grahn-gitarrer, syntar, ”ralle” Berggrensson-bas.
Inspelad av janne brovall i malmö.

1995 Så é de1995 Så é de
leif carlsson & di skånske musiktörerna
(DBCD18) Släpptes 1995
låtar
tyst och lugnt (alf lilje-leif carlsson/leif carlsson)
sånt é livet (leif carlsson)
tuffe nuffe (leif carlsson) Testades för svensktoppen och hamnade på 14
plats
har du hört hur aftonvinden (hilding strandh/leif carlsson)
tilda bler modern (ebba åkesson/leif carlsson)
Hymn till livet (hilding strandh/leif carlsson)
Medverkande förutom leif carlsson-gitarrer, sång; håkan nybergtrummor,
steve grahn-gitarr, syntar, pascal bjerrehus-bas, ola almvikenelpiano
Inspelad av janne brovall på studioloftet malmö.

1996 Vi siddor ner1996 Vi siddor ner
leif carlsson & di skånske musiktörerna
(DSMCD3) släpptes 1996
låtar
ja har va´d i Höja (bonuslåt) (trad)
landsvägslunk (leif carlsson)
att ha de gott (i en hammoch en solig sommardag (leif carlsson)
vals Falsterbo (leif carlsson/bo göran sahlin)
midsommar på Ven (bo göran sahlin/leif carlsson)
Testades för svensktoppen men kom aldrig in
mitt mjölkabor (singing the blues) (melvin ensley leif carlsson/steve grahn)mitt mjölkabor (singing the blues) (melvin ensley leif carlsson/steve grahn)mitt mjölkabor
Medverkande förutom leif carlsson-gitarrer, sång; bo göran sahlingitarr,
mandolin, sång, håkan nyberg-trummor, steve grahn-gitarr, sång,
pascal bjerrehus-bas, sång.
Inspelad i que pasa studio, malmö.

1997 Singel Berit/Min tid1997 Singel Berit/Min tid
leif Carlsson & di skånske musiktörerna
(DSMCD4) släpptes 1997 som Singel
låtar
berit (leif carlsson/bo göran sahlin)
Testades för svensktoppen och hamnade på 11 plats
min tid (leif carlsson/bo göran sahlin)
Medverkande förutom leif carlsson-gitarr, sång; bo göran sahlin-gitarr,
banjo, sång, håkan nyberg-trummor & sån´t, steve grahn-slidegitarr,
pascal bjerrehus-contrabas, sång.
Inspelad i bernostudio, malmö.



2002 Trött på julamad
 leif Carlsson & musiktörerna
(hl002) släpptes 2002
låtar
trött på julamad (Originaltitel; Feliz navidad. J Feliciano)(sv. text; leif carls-
son/percy malmqvist) • vi vill ha tillbaks den gamla julen (T. Gummesson)
decembermotiv (hilding strandh/Leif Carlsson) • oppå ängavallen (J. 
Sigurd/H. Andersson) rrad • när han kommer (Originaltitel; Stormy weather. när han kommer (Originaltitel; Stormy weather. när han kommer
T. Koehler/H. Arlen) (Sv. text; Leif Carlsson) • när frosten nyper i din kind
(originaltitel; christmas song. m. torme/r. wells, sv. text; gabriella mellergårdh)
medverkande förutom leif carlsson-gitarr, sång; (spår 1, 3) håkan nyberg-
trummor, percy malmqvist-synt,bas. mulle holmqvist-gitarr,  (Spår 2, 4, 5, 6) 
peter berglund.-piano, mattias frisk-trummor, calle magnusson-bas. Tack till 
mikael neumann för speakerröst på ”trött på julamad”. inspelad på studiolof-
tet av janne brovall, malmö.

2001 Sommar.... ep
Leif carlsson
(hl001) släpptes 2001 som EP
låtar
en ny dag (leif carlsson)
vårvisa (leif carlsson)
jag kommer när jag kommer (dansk titel; Du ser mig når jeg kommer)
(text&musik John Mogensen, svensk text; leif carlsson)
grannt vä´r (leif carlsson)
medverkande förutom leif carlsson-gitarr, sång; håkan nyberg-trummor,
pascal bjerrehus-bas, sång.anders johansson-piano, mulle holmqvist, gitarr.
Inspelad i sunnanå studio, sunnanå

1999 Samlade gobitar
lLeif carlsson & di skånske musiktörerna
(MUS002) släpptes 1999
samlingsalbum med låtar från tidigare produktioner.
låtar
sandhammaren • min tid • karna vill ble grann • vellingefrieriet • afton-
vinden • åke catos skånska madavisa • tuffe nuffe • gott i en hammock• 
hymn till livet • tyst & lugnt • tilda bler modern • berit • vals falsterbo • 
midsommar på Ven • mjölkabored • tjo va de viftar • sånt é livet • lands-
vägslunk • jag såg i öster • en tripp till kongens by • oj, oj ,oj
medverkande; Se tidigare produktioner
bonuslåt oj, oj, oj (leif carlsson) inspelad av SR för P4 live i
kristianstad. medverkande; leif carlsson-gitarr, sång, bo göran sahlin-gitarr, 
håkan andersson-dragspel, håkan nyberg-trummor, pascal bjerrehus-bas.

1998 Vellingefrieriet
 leif carlsson    
(MUS001) släpptes 1998    
låtar    
efter alla dessa år • jag är en liten påg från skåne • bonnagille • 
vellingefrieriet • pilevall • tjo va de viftar • töserna frå Simris • olyckeli 
karleg  • lördeskväll • vals falsterbo • en tripp till kongens by • åke Catos 
skånska madavisa • skånska valsen • fl ickan från backafall • kardegille • 
rallagille 
medverkande förutom leif carlsson-gitarr, sång; bo göran sahlin-gitarr, 
mandolin, sång, håkan nyberg-trummor & sån´t, lars holm -allehanda 
dragspel, pascal bjerrehus- bas, sång. josefi ne sahlin-kör. medverkande på 
vals falsterbo; susanne holmström-violin 1, anna sundborg-violin 2, jessica 
lundberg-viola, sofi a becker-cello, anders sandströmtrummor.
Inspelad &mixad på studioloftet malmö

1999 Samlade gobitar



2003 Hamnen i Hörte
sahlins kapell
(hl003) släpptes 2003 som promosingel
låtar
hamnen i Hörte (bo göran sahlin)
en solig dag (bo göran sahlin)
medverkande förutom leif carlsson-sång; bo göran sahlin-gitarrer,
arrangemang, anders lagerlöf-trummor, lars holm-accordion, ulf rådelius-
contrabas.
inspelad på SR Malmö av Hans Larsson.

2005 Här kommer jag2005 Här kommer jag
leif carlsson
(hl004) släpptes 2005 Det släpptes även en promosingel med tre spår.
låtar på albumet
här kommer jag (leif carlsson) • gott att leva (BG Sahlin/Leif Carlsson)
legetöj (Nils Ludvig Olsson/leif carlsson) • malmö-köpenhamn ( BG Sahlin) 
sensommardag (Hilding Strandh/Leif Carlsson) • skånes Land (BG Sahlin) 
• sommarstrul (Leif Carlsson/BG Sahlin) • sommarsyn (Nils Ludvig Ols-
son/Leif Carlsson) • visa (Nils Ludvig Olsson/BG Sahlin) • det fi nns en plats
( BG Sahlin) • du är (BG Sahlin) • du är (BG Sahlin) • du är gåsagille (Leif Carlsson)
medverkande förutom leif carlsson-gitarr, sång; bo göran sahlin-gitarr, sång, 
håkan nyberg-trummor, Pontus Snibb, gitarr, pascal bjerrehus-bas, sång.
Inspelad & mixad av acke bengtsson på warispeedstudios. arrangemang; 
1,2,3,5,8,12 leif carlsson. 4,6,7,9,10,11 bg sahlin

2007 En Skånehälsning från Leif Carlsson
en sommarhälsning gjord som en promo -not for sale- när Leif gästade Beijing i Kina (hl005) Innehåller diverse låtar 

från tidigare skivor. Dessutom är ett par outgivna spår med från en liveinspel-
ning från SR P4 Radio Malmöhus som spelades in samma år i majmånad
låtar från liveinspelningen är;
i kvällningen (Nils ludvig Olsson/leif carlsson)
tid, ge mig tid att älska (leif carlsson/bo göran sahlin)
föräskad i Hven (Rune Venliden/leif carlsson)
harrejesus sicket liv (Leif Carlsson)
medverkande på liveinspelningen förutom leif carlsson-gitarr, sång; bo göran 
sahlin-gitarr, mandola, sång, håkan nyberg-trummort, fi lip runesson-violin, 
bandolim. pascal bjerrehus-bas, sång.
livespåren är inspelade i studio 7 på Radio Malmöhus, malmö
Övriga spår (se tidigare inspelningar);  här kommer jag, skånes land, vals 
falsterbo, jag är en liden påg från skåne, tuffe nuffe, åke catos skånska 
madavisa, gåsagille, karna vill ble grann, tilda bler modern, jag såg i öster, 
mjölkabored, jag har vad i höja

2009 Falsterbobryggan
leif carlsson & husbandet
(hl006) släppt 2009 som Singel
låtar
att näcka uti falsterbo (leif carlsson)
att näcka uti falsterbo -SING A LONG (leif carlsson)
Medverkande förutom leif carlsson-gitarr, sång; bo göran sahlin-gitarr,
sång, lars ljungberg-trummor, magnus rosengren-piano, sång,
pascal bjerrehus, sång.
Inspelad på studioloftet i limhamn, malmö av janne brovall.


