
 

  

Lägerbålssånger och rop 

SAMMANSATT 2022-10-22 

FILIP BJÖRNDAHL, MELLERUDS SCOUTKÅR 



Fram med lägerbålshumöret 

Fram med lägerbålshumöret, alla  

måste vara med. Dås i sinnet, rost i  

röret, måste genast sköljas ned. Ni  

där borta, är ni klara? Jajamänsan,  

fattas bara! Ja, då sätter vi igång,  

med en glad och munter sång: 

____________________________ 

 

Trampa på gasen 

Trampa på gasen och lätta ankar.  

Sätt inunder pannan fyr, fem, sex.  

Med svällande segel och fyllda  

tankar. Drar vi ut, drar vi ut, drar  

vi ut på äventyr. 

Är ni med? Vi är med! Det är  

klart att vi är med. Vilket tjat, bara  

gnat. Jag ska doppa dig i spat. Nej  

vafalls, inget alls. Jag har bara  

skrovlig hals, nageltrång och så  

där, undra på att man är kär! 

____________________________ 

 

Omkring vår eld 

Omkring vår eld vi nu samlats  

har, liksom så ofta förr. Och innan  

någon till orda tar, så sjunger vi ut  

i kör:  

På läger, på läger, på läger sjunga  

vi, utan paraply!  

På läger, på läger, på läger vi vilja  

förbli, utan paraply! 

____________________________ 

 

 

 

Gasflygmaskin 

En gasflygmaskin en dag uppfann  

jag, med den uti rymden försvann  

jag. En flygtur på tre minuter hann  

jag, sen hände det så här på ett  

ungefär. 

Först kom ett dån, sen kom ett vin,  

och sen kom hela flygmaskin. Sen  

kom en krans från farbror Frans,  

och sen kom stadens ambulans.  

Och sen kom det tre journalister,  

från Stockholms Aftonblad, och  

sist kom jag! 

____________________________ 

  

Jag vill ha munkar 

Jag vill ha munkar, munkar, mun-

kar med hål i. Stora feta,  

munkar med hål i. När jag kom-

mer hem till dig, så vill jag inte ha  

nån leverpastej. 

Biffar - med lök 

Kola - med papper 

Plättar - med sylt 

Hallon -med mask 

Kramar – med kläm 

Kyssar – med glöd 

____________________________ 

 

En taggatrå 

En taggatrå, en taggatrå, det är en  

trå med taggar på. Och är det inga  

taggar på, så är det ingen taggatrå.  

En taggatrå, en taggatrå, det är en  

trå med taggar på. 

En prickekorv - korv med prickar  

på 

En busschaufför - man med glatt  

humör 

En taxibil - bil med taxar i 

En raggarbil - bil med brudar i 

____________________________ 

  

Ging gang gooli *sjungs i kano* 

//: Ging gang gooli, gooli, gooli,  

gooli, watcha. Ging gang goo,  

ging gang goo. :// 

//: Heyla, heyla sheyla. Heyla  

sheyla. Heyla ho! :// 

//: Shallawalla, shallawalla! :// 

//: Oompah-oompah! :// 

____________________________ 

 

I medelhavet 

I medelhavet sardiner simmar apu, 

apu, apu, apu 

Men i mitt hjärta där simmar du 

apu, apu, apu, apu 

 

In middle Ocean sardines are 

swimming, apu, apu, apu, apu 

but in my heart are swimming you, 

apu, apu, apu, apu 

 

In MittelMehre Sardinen 

schwimmen, apu, apu, apu, apu 

aber in mein Herz da schwimmst ja 

du, apu, apu, apu, apu 

 

I medelhavski sardinski simmski, 

apusskidusski, apusskidu 

Men i mitt hjärtski där simmski 

dusski, apusskidusski, apusskidu 

I Norska havet små torskar 

svömme, apu, apu, apu, apu 

men i min blopump, där plasker 

du, apu, apu, apu, apu 

____________________________ 

 

Muggebigge 

Muggebigge, muggebigge, tuff tuff  

tuff. Mahognyskrov med ruff ruff  

ruff. Muggebigge, muggebigge,  

tuff tuff tuff. Det är vår seglarsång.  

Själv jag styr så skummet yr, vå-

gorna plaskar och vinden viner.  

Muggebigge, muggebigge, tuff tuff  

tuff. Det är vår seglarsång 

 

*Byt ut alla vokaler till samma, 

exempelvis I, Ä, A, U, O etc.* 

____________________________ 

 

Vem kan segla 

Vem kan segla förutan vind? Vem  

kan ro utan åror? Vem kan skilj-as 

från vännen sin, utan att fälla  

tårar? 

Jag kan segla förutan vind. Jag kan  

ro utan åror. Men ej skiljas från  

vännen min, utan att fälla tårar. 

 

*varianter* 

Vem kan leva förutan skog? Vem  

kan undvara fjällen? Vem kan  

skiljas från havets våg, utan att  

känna saknad? 

Jag kan leva förutan stad. Jag kan  

undvara buller. Men ej skiljas från  

havets våg, utan att återvända. 



Vem kan såga sig själv i knät? 

Vem kan slå sig på tummen? Vem 

kan skära i vännen sin, utan att dra 

på munnen? 

Jag kan såga mig själv i knät, jag 

kan slå mig på tummen, men ej 

skära i vännen min, utan att dra på 

munnen. 

____________________________ 

 

BP spirit  

I’ve got the BP spirit right in my 

head, right in my head, right in my 

head. I’ve got the BP spirit right in 

my head, right in my head to stay.  

 

I’ve got the BP spirit deep in my 

heart, deep in my heart, deep in my 

heart. I’ve got the BP spirit deep in 

my heart, deep in my heart to stay.  

 

I’ve got the BP spirit all round my 

feet, all round my feet, all round 

my feet. I’ve got the BP spirit all 

round my feet, all round my feet to 

stay.  

 

I’ve got the BP spirit right in my 

head, deep in my heart, all round 

my feet. I’ve got the BP spirit all 

over me, all over me to stay 

____________________________ 

 

Jag hade en gång en båt 

Jag hade en gång en båt, med segel 

och ruff och köl. Men det var för 

länge sen, så länge sen. Svara mig, 

du, var är den nu? Jag bara undrar, 

var är den nu?  

 

Jag hade en gång en dröm, jag 

trodde att den var sann. Så väcktes 

jag ur min sömn och drömmen 

försvann. Svara mig, du, var är den 

nu? Jag bara undrar, var är den nu?  

 

Det fanns en gång en soldat, han 

kysste sin mor farväl. Han sa till 

sin flicka: Du, jag kommer igen. 

Svara mig, du, var är han nu? Jag 

bara undrar, var är han nu?  

 

Det fanns en gång en stad, i parken 

där lekte barn. Så släppte man ner 

en bomb, och staden försvann. 

Svara mig, du, var är den nu? Jag 

bara undrar, var är den nu? 

 

 Jag hade en gång en båt, jag 

drömde en dröm en gång. Men det 

var för länge sen, så länge sen. 

Svara mig, du, var är dom nu? Jag 

bara undrar, var är dom nu? 

____________________________ 

 

I natt jag drömde  

I natt jag drömde något som, jag 

aldrig drömt förut. Jag drömde det 

var fred på jord, och alla krig var 

slut. Jag drömde om en jättesal, där 

statsmän satt på rad. Så skrev dom 

på ett konvolut, och reste sig och 

sa: 

 

Det finns inga soldater mer, det 

finns inga gevär. Och ingen känner 

längre till det ordet: Militär. På 

gatorna gick folk omkring och 

drog från krog till krog. Och alla 

drack varandra till och dansade 

och log.  

 

I natt jag drömde något som, jag 

aldrig drömt förut. Jag drömde det 

var fred på jord, och alla krig var 

slut. I natt jag drömde något som, 

jag aldrig drömt förut. Jag drömde 

det var fred på jord, och alla krig 

var slut. 

 

 

I like the flowers *sjungs i kano* 

I like the flowers 

I like the daffodils 

I like the mountains 

I like the rolling hills 

I like the fireside 

When the lights are low 

 

Boom de-ahh-da 

Boom de-ahh-da 

Boom de-ahh-da 

Boom de-ahh-da 

 

Boom de-ahh-da 

Boom de-ahh-da 

Boom de-ahh-da 

Boom de-ahh-da 

On top of spaghetti 

On top of spaghetti, 

All covered with cheese, 

I lost my poor meatball, 

When somebody sneezed. 

 

It rolled off the table, 

And on to the floor, 

And then my poor meatball, 

Rolled out of the door. 

 

It rolled in the garden, 

And under a bush, 

And then my poor meatball, 

Was nothing but mush. 

 

The mush was as tasty 

As tasty could be, 

And then the next summer, 

It grew into a tree. 

 

The tree was all covered, 

All covered with moss, 

And on it grew meatballs, 

And tomato sauce. 

 

So if you eat spaghetti, 

All covered with cheese, 

Hold on to your meatball, 

Whenever you sneeze.  

____________________________ 

 

 

 

 

 



Scoutsången  

Vi äro svenska scouter vi, och 

löftet som blev givet. En vårdag 

brusande och fri, står på vår panna 

skriven. För Gud, för kung och 

fosterland, var än dig livet ställer. 

Var redo när det gäller, med hjärta, 

håg och hand.  

 

Var redo! Hör den stormens il, 

som genom världen skrider. Håll 

spänd din sträng, håll blank din pil, 

nu är det knoppningstider. Nu 

knyta vi vårt syskonband, i kärlek 

och I gammal. Nu smida vi det 

samman, kring hela Sveriges land. 

____________________________ 

 

När lägerelden brunnit ner  

När lägerelden brunnit ner och 

dagen nått sitt slut. Men allt det 

vackra som vi känt kan aldrig 

plånas ut. Vi tacka för den tid som 

gått och blickar mot en ny, då våra 

löften segra skall och större tider 

gry. 

____________________________ 

 

Good night scout friends 

Good night scout friends 

Good night scout friends 

Good night scout friends 

You’re going to leave us now 

Merrily we roll along, roll along, 

roll along. 

Merrily we roll along, over the 

dark blue sea.  

____________________________ 

 

Skit i allt              Melodi: Let it be 

Om du går omkring i fjällen, och 

tycker packningen är tung för fem. 

Så har vi funnit svaret, skit i den. 

Du ligger kvar i sovsäcken, och 

ryggsäcken står tom brevé. Dom 

andra är redan klara, skit i dé. 

 

Skit i allt, skit i allt, skit i allt, skit 

i allt. Vi har funnit svaret, skit i 

allt. 

 

Nedanför ett jättestup, ligger 

kompisen med krossat knä. Han 

vrålar ut sin smärta, skit i dé. Det 

blåser full orkan, och tältet håller 

på att följa mé. Men varför slita ut 

sig, skit i dé. 

 

Refr. 

 

Ni går omkring i dimman, längs en 

dåligt utmärkt vandringsled. 

Plötsligt fattas Arne, skit i dé. Om 

du är hård i magen, tycker livet det 

är knappast ballt. Så sätt dig 

bakom busken och skit ut allt. 

 

Refr. 

____________________________ 

 

Man kan göra många saker med 

en katt 

Man kan ha den som en bebis på 

sin arm, man kan ha den i sin säng 

för att bli varm, ifall man fryser 

och är ensam en natt, man kan göra 

många saker med en katt. 

 

Man kan trä den på sin hand och 

ha som docka, eller trä den på sin 

fot som rolig socka, man kan knyta 

den runt huvet som hatt, man kan 

göra många saker med en katt. 

 

Man kan piska den mot fångar tills 

de knäcks, man kan spika den på 

dörren till sitt ex, man kan gnida 

den och få runt fyra watt, man kan 

göra många saker med en katt. 

 

Man kan koka den i öl och 

gratinera, dekorera den med 

musslor och servera, och på 

vintern kan man ha den runt sin 

ratt, man kan göra många saker 

med en katt. 

 

Har du tebjudning och är 

inkontinent, och du märker att det 

pinsamma har hänt, kan du torka 

rent med katten där du satt, man 

kan göra många saker med en katt. 

 

Man kan mala den och fylla små 

praliner, du kan tänka dig 

bekantskapskretsens miner, när de 

tar ett litet bett och inser att, man 

kan göra många saker med en katt. 

 

Ifall du tillhör dem som njuter av 

T-röd, men har tröttnat på att sila 

genom bröd, kan du spänna upp 

din katt och ha som tratt, man kan 

göra många saker med en katt. 

 

Har du själv katt kan du 

experimentera, går den sönder är 

det lätt att köpa flera, och skeletten 

kan du ha i din rabatt, man göra 

många saker med en katt. 

____________________________ 

 

En liten sång 

En liten sång helg och varda’ 

En liten sång kan ej skada 

En liten sång som gör oss glada 

En liten sång nån gång så där 

emellanåt 

 

En liten sång när det snöar 

En liten sång när det töar 

En liten sång var gång du köar 

En liten sång nån gång sådär 

emellanåt 

 

En liten sång när det plaskar 

En liten sång när det slaskar 

En liten sång när vi hem traskar 

En liten sång nån gång sådär 

emellanåt 

 



En liten sång för oss alla 

En liten sång vi kan tralla 

En liten sång behöver alla 

En liten sång nån gång sådär 

emellanåt 

____________________________ 

 

Brev från kolonien 

Hejsan morsan, hejsan stabben! 

Här är brev från älsklingsgrabben 

Vi har kul på kolonien 

Vi bor 28 gangstergrabbar i en 

 

Stor barack med massa sängar 

Kan ni skicka mera pengar? 

För det vore en god gärning 

Jag har spelat bort vartenda dugg 

på tärning 

 

Här är roligt vill jag lova 

Fastän lite svårt att sova 

Killen som har sängen över mig 

Han vaknar inte han när han 

behöver, nej 

 

Jag har tappat två framtänder 

För jag skulle gå på händer 

När vi lattjade charader 

Så när morsan nu för se mig får 

hon spader 

 

Uti skogen finns baciller 

Men min kompis han har piller 

Som han köpt utav en ful typ 

Och om man äter dem blir man en 

jättekul typ 

 

Föreståndarn, han har farit 

Han blir aldrig var han varit 

För polisen kom och tog hand 

Om honom förra veckan när vi 

lekte skogsbrand 

 

Uti skogen finns det rådjur 

I baracken finns det smådjur 

Och min bäste kompis Tage 

Han har en liten fickkniv inuti sin 

mage 

 

Honom ska de operera 

Ja, nu vet jag inge mera 

Kram och kyss och hjärtligt tack 

sen, men nu ska vi ut och bränna 

grannbaracken! 

____________________________ 

 

Kung Louie´s sång 

Jag kungen är över alla här 

under trädens gröna höjd 

Jag har nått upp till högsta topp 

men ännu är jag ej nöjd 

Jag vill ju bli en man en mänska 

och kunna allt ni kan 

Jag vill ej längre apa mig 

Jag vill ju bara va en man 

 

Å skobido. Jag vill ju va som du 

Jag vill se ut som du, gå som du. – 

Du-u-u. 

Det vill jag nu-u-u 

Ett djur som jag 

det lär sig bra bli en människa 

 

Försök inte lura mig gosse 

Jag inga konster tål 

Att känna till hur eld blir till 

är mina drömmars mål 

Din hemlighet vill jag veta 

Seså, säg hur det går till 

Då blir jag visst en man till sist 

Å de är vad jag vill 

 

Å skobido .. 

 

  



RÖRESLESÅNGER 

Temperaturen 

//: Temperaturen är hög uti krop-

pen. Närmare fyrtio, än trettiosju  

komma fem. Så ska det vara när  

ångan är oppe, och så är fallet uti  

detta nu. 

Vi rulla, vi rulla, vi rulla, vi rulla,  

rulla, vi rulla, vi rulla, vi rej. :// 

(Framåt å bakåt…, diagonalen…,  

andra diagonalen…, August å  

Lotta…) 

____________________________ 

 

Huvud, axlar, knä och tå 

Huvud, axlar, knä och tå, knä och  

tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä  

och tå. Ögon, öron, kinden klap-

pen få. Huvud, axlar, knä och tå,  

knä och tå.  

 

Hubert, Axel, Kent och Tord, Kent  

och Tord. Hubert, Axel, Kent och  

Tord, Kent och Tord. Egon, Örjan,  

Charlie klappen få. Hubert, Axel,  

Kent och Tord, Kent och Tord. 

____________________________ 

 

Hej jag heter Bengt 

Hej, jag heter Bengt, och jag job-

bar på en knappfabrik. Jag har fru  

men inga barn, och en dag sa min  

chef till mig: Hörru Bengt, är du  

ledig, så tryck på knappen med din  

högra hand. 

Vänstra hand... 

Höger fot... 

Vänster fot... 

Huvud... 

Rumpa... 

Tunga... 

Hela kroppen... 

____________________________ 

 

Laurentia 

Laurentia, kära Laurentia 

När får jag träffa dig nästa gång, 

Laurentia? 

På måndag kära Laurentia 

Då får jag träffa dig nästa gång, 

Laurentia! 

 

Laurentia, kära Laurentia 

När får jag träffa dig nästa gång, 

Laurentia? 

På måndag, på tisdag kära 

Laurentia 

Då får jag träffa dig nästa gång, 

Laurentia! 

 

Laurentia, kära Laurentia 

När får jag träffa dig nästa gång, 

Laurentia? 

På måndag, på tisdag, på onsdag… 

 

osv. tills… 

 

På måndag, på tisdag, på onsdag, 

på torsdag, 

På fredag, på lördag, på söndag 

kära Laurentia 

Då får jag träffa dig nästa gång, 

Laurentia! 

 

Moster Ingeborg  

Jag har en gammal moster, som 

heter Ingeborg. Vi härmar henne 

alla, när hon går på stadens torg. 

Och så svajar hatten, och hatten 

svajar så. Och så svajar hatten, och 

hatten svajar så. Vajar plymen... 

Svänger muffen... Vajar moster... 

Svajar torget... 

____________________________ 

 

Flee 

Flee  

 

Flee fly  

 

Flee fly flow 

 

Vista  

 

Komala, komala, komala vista  

 

Oh no-no no-no la vista  

 

Ini-mini gess-amini oah-oah amini 

Examini sala-mini oah oah 

 

Bee billy ooten dotten dooten 

boobo ski-aten daten 

Pysch pysch pysch pysch 

____________________________ 

 

Jag är en liten undulat 

Jag är en liten undulat som får så  

dåligt med mat, för dom jag bor  

hos, för dom jag bor hos, dom är  

så snåla. 

Dom ger mig sill varenda dag  

men det vill jag inte ha, nej jag  

vill hellre, ja mycket hellre ha  

coca-cola och glass. 

____________________________ 

 

A ram sam sam 

//: A ram sam sam, a ram sam sam.  

Gooli gooli gooli gooli gooli, ram  

sam sam. :// 

//: A ravi, a ravi, gooli gooli  

gooli gooli gooli, ram sam sam. :// 

____________________________ 

 

Fader Abraham 

Fader Abraham, fader Abraham,  

fyra söner hade Abraham. Å de åt  

och drack, å de drack och åt. Å så  

gjorde de så här:  

Höger hand 

Vänster hand… 

Höger fot… 

Vänster fot… 

Huvudet ner… 

Rumpan upp... 

Tungan ut... 

____________________________ 

 

En kulen natt 

En kulen natt, natt, natt, min båt  

jag styrde. På havets vågade, våga-

de våg, så skummet yrde. Och vart  

jag sågade, sågade, såg, på havets  

vågade, vågade våg. Långt ner i 

djupet-te-pet-te-pet-te-pet, en fisk  

jag såg och det var du. 

 



Kum ba yah  

Kum ba yah, my Lord, kum ba 

yah. Kum ba yah, my Lord, kum 

ba yah. Kum ba yah, my Lord, 

kum ba yah. Oh Lord, kum ba yah. 

Someone’s sleeping, my Lord, 

kum ba yah. Someone’s sleeping, 

my Lord, kum ba yah. Someone’s 

sleeping, my Lord, kum ba yah. 

Oh Lord, kum ba yah.  

 

Crying, praying, happy, singing  

____________________________ 

 

The princess Pat *repetera* 

The princess Pat 

Lived in a tree 

She sailed across 

The seven Seas 

 

She sailed across 

The channel two 

And she took with her 

A rick-a-bamboo 

 

A rick-a-bamboo 

Now what is that?  

Its something made 

By the princess Pat 

 

Its red and gold 

And purple too 

Thats why its called 

A rick-a-bamboo 

 

Now Captain Jack 

Had a mighty fine  

He sailed across 

The channel two 

 

But his ship sank 

And yours will too 

If you dont take 

A rick-a-bamboo  

____________________________ 

 

Oh Alele 

Oh alele  

(oh alele) 

A terre tike tomba  

(a terre tike tomba) 

A mare mare mare  

(a mare mare mare) 

oh ale baloa baloe  

(oh ale baloa baloe) 

____________________________ 

 

Spelemän 

Vi äro några spelemän 

som komma ifrån Göteborg 

Vi kan spela, vi kan spela på 

vår … 

zombasa, pickola, slit å blås, ryck 

å tryck, grammofon, laserdisk, 

Spotify 

____________________________ 

 

Min häst 

Min häst den har gula öron 

Och vita små skor av trä 

Röda strumpor till knät 

Han är ganska fet 

Med blåa små vingar under magen 

____________________________ 

I ett hus vid skogens slut 

I ett hus vid skogens slut 

liten tomte tittar ut. 

Haren skuttar fram så fort, 

klappar på dess port. 

 

”Hjälp, ack hjälp, ack hjälp du 

mig, 

annars skjuter jägarn mig!” 

”Kom, ja kom i stugan in, 

räck mig handen din.” 

____________________________ 

 

Dä har kommi’ bööh  

Dä har kommi’ bööh – Hocke 

bööh? 

1. Att ena lillhammar’n ska gå. 

2. Att båda lillhamra’ ska gå. 

3. Att båda lillhamra’ och ena 

storhamra’ ska gå 

4. Att båda lillhamra’ och båda 

storhamra’ ska gå. 

5. Att båda lillhamra’ och båda 

 storhamra’ och stora stampen ska 

gå. 

6. Att båda lillhamra’ och båda 

 storhamra’ och stora stampen 

 och blåsbälgen (pusten) ska gå. 

7. Att hela smedja ska stå. 

____________________________ 

 

 

 

 

 

Tian Tå 

Tian tian tian tå, tian tå tian tå 

Tian tian tian tå, tian tå tian tå 

Aa Aa, Tian tå tian tå 

Aa Aa, Tian tian tå. 

 

(Stå tätt i ring. Håll varandra om 

axlarna. Vänster fot framför 

vänstergrannens högerfot. Gunga i 

takt från sida till sida. Vid ”Aa” 

gunga framåt, öka tempot.) 

____________________________ 

 

Hajarna 

*Efter varje mening sjunger man 

Pa pa badabadaba 

Dom bytte om* 

Och hoppa i* 

Och simma ut* 

Och längre ut* 

Solen sken* 

Men det som de inte visste var att 

de i vattnet fanns HAJAR! 

Det var pappa haj* 

Och mamma haj* 

Och mormor haj* 

Och mini haj* 

And the great white killing shark* 

Dom tog en arm* 

Och en arm till* 

Dom tog ett ben* 

Och ett ben till* 



Dom tog en kropp* 

Dom tog en knopp* 

Och allt blev tyst* 

Och blodet flöt* 

Och solen sken* 

Men kvar var HAJARNAA! 

Det var pappa haj* 

Och mamma haj* 

Och mormor haj* 

Och mini haj* 

And the great white killing 

shark* 

____________________________ 

 

Under ett yvigt päronträd 

Under ett yvigt päronträd  

(rita ett stort träd i luften) 

 

Satt jag och höll dig i mitt knä 

(låtsas vagga någon i famnen) 

 

Att vi var lyckliga kunde man se 

(håll händerna i kors över bröstet) 

 

Under ett yvigt päronträd  

(rita igen ett stort träd i luften) 

*ta bort en mening i taget och gör 

bara rörelsen, tillslut är låten 

enbart rörelser 

____________________________ 

 

 

 

 

Min hatt den har tre kanter 

Min hatt den har tre kanter.                       

Tre kanter har min hatt.                               

Och har den ej tre kanter, 

så är det ej min hatt. 

*Sjung hela visan första gången. 

För varje ny vers uteslut ett ord: 

min, hatt, den, har, tre och kanter. 

Gör passande rörelser i stället.  



ROP 

 

Fram med lägerbålshumöret,  

alla måste vara med. 

Dås i sinnet rost i rören måste 

genast sköljas ner. 

Ni där borta är ni klara? 

Jajamensan fattas bara 

Bra, då sätter vi igång 

med en glad och livad sång 

____________________________ 

 

Oggi oggi oggi - oj oj oj  

Oggi oggi oggi - oj oj oj  

Oggi - oj  

Oggi - oj  

Oggi oggi oggi - oj oj oj 

____________________________ 

 

//: Ja vi har vårat glada barnasinne 

kvar, men har ni era glada 

barnasinne kvar? :// 

____________________________ 

 

Cykellykta, cykellykta - hoj hoj 

hoj  

Pissemyra, pissemyra - aj aj aj 

Bajamaja, bajamaja - usch usch 

usch  

Bajamaja, bajamaja – skiiiiiitbra 

____________________________ 

 

Ge mig ett o, ge mig ett o, ge mig 

ett o, vad blir det? “indianrop” 

 

 

BASTUBA 

ASTUBA 

STUBA 

TUBA 

UBA 

BA 

A 

BA 

UBA 

TUBA 

STUBA 

ASTUBA 

BASTUBA 

____________________________ 

 

Den var bra, den var bäst. Den var 

bättre än Gunnars häst. Gunnars 

häst är död, han ligger mellan 

bröd. På McDonalds, eller ICA, 

men inte längre, för jag åt upp han 

____________________________ 

 

Tjimmelacke, tjimmelacke, tja tja 

tja. Bommelacke, bommelacka, ba 

ba ba. Tjimmelacke, bommelacke, 

tjim bom ba. Detta gjorde du 

verkligen bra, tja! 

____________________________ 

 

Ge mig ett b…………B! 

Ge mig ett b…………B! 

Ge mig ett b…………B! 

Vad blir det?  

(puta med läppar och spela på 

underläppen) 

 

B-R-A-V-O 

BRAVO BRAVO BRAVISSIMO 

____________________________ 

 

Ge mig ett S, ge mig ett K, vad blir 

det? SOCKERKAKA 

____________________________ 

 

Sälropet  

Klappa med baksidorna av 

händerna och säg ”Ulf” massa 

gånger: ulfulfulfulfulfulfulfulfulf 

____________________________ 

 

Assa-brassa-mandelmassa 

____________________________ 

Vattenmelonen 

Detta är ett nästan tyst rop där vi 

gör rörelser och lite ljud. Man 

fattar en stor melon mellan 

händerna (typ 1 m) sedan äter man 

från vänster till höger med lite 

smackande ljud, avslutar genom att 

spotta ut alla kärnor över höger 

axel.  

____________________________ 

Persikan 

Detta är ett nästan tyst rop där vi 

gör rörelser och lite ljud. Man 

formar händerna som en liten boll, 

som att man håller en liten persika. 

Man gosar med persikan mot 

kinden och säger gosigosigosigosi, 

avslutar med ett stort bett på 

”persikan” och ett spott.  

Mobiltelefonen 

Någon säger ”ring ring” man 

klappar igenom hela kroppen och 

säger sedan ”Hallå?” 

____________________________ 

Very well, cykelställ! 

Very good, gummisnodd! 


