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LÄGERBÅLSSÅNGER 
 
 
Omkring vår eld 
Omkring vår eld vi nu samlats har 
liksom så ofta förr 
och innan någon till orda tar 
så sjunga vi uti kör 
på läger, på läger 
på läger sjunga vi 
på läger, på läger 
på läger vi vilja förbli 
 
 
 
En kulen natt 
En kulen natt, natt, natt 
min båt jag styrde 
på havets vågade, vågade våg 
så skummet yrde 
och vart jag sågade, sågade såg 
på havets vågade, vågade våg 
där ner i djupet ti pet ti pet ti pet 
en fisk jag såg och det var du! 
 
 
 
Pizza Hut 
A Pizza Hut, a Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut 
A Pizza Hut, a Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut 
Mc Donalds, Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut 
Mc Donalds, Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut 
 
A Pizza Hut, a Pizza .............. Låten upprepas fortare och fortare 
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Trampa på gasen 
Trampa på gasen och lätta ankar 
sätt inunder pannan fyr (fem, sex) 
för svällande segel 
och fyllda tankar 
dra vi ut, dra vi ut, 
dra vi ut på äventyr 
 
Ä' ni me' - vi ä' me' 
de' e' klart att vi ä' de' 
vicket tjat - bara gnat 
vi ska doppa dej i spat 
 
nä vafalls - inget alls 
jag har bara skrovlig hals 
nageltrång och sånt där 
undra på att man är tvär 
 
 
Skillemandinke 
Skillemandinke, dinke, dinke 
Skillemandinke do. I love you 
Skillemandinke, dinke, dinke 
Skillemandinke do.  
I love you 
 
I love you in the morning, I love you in the night 
I love you in the evening when the stars are shining bright 
 
Skillemandinke, dinke, dinke 
Skillemandinke do.  
I love you 
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Temperaturen  
För temperaturen är hög uti kroppen, 
närmare förti o än trettio-sju. (Komma fem!) 
Ja så ska det vara när ångan är uppe! 
Och så är fallet uti detta nu! 
 
Vi rulla, vi rulla, vi rulla, vi rulla. 
Vi rulla, vi rulla, vi rulla, vi rej. 
Vi rulla, vi rulla, vi rulla, vi rulla. 
Vi rulla, vi rulla, vi rulla, vi rej. Tjohej! 

 
För temperaturen…  
 
Å framåt, å bakåt, å framåt, å bakåt .............. 
Å diagonalen, Å diagonalen……. 
August och Lotta, August och Lotta. ............... 

 
 
 
Gasflygmaskinen 
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. 
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Kalle Kamel 
Kalle Kamel har fem pucklar 
Kalle Kamel har fem pucklar 
Kalle Kamel har fem pucklar 
spring Kalle spring 
och han sprang 
 
Kalle Kamel har fyra pucklar... 
 
Kalle Kamel har tre pucklar... 
 
Kalle Kamel har två pucklar... 
 
Kalle Kamel har en puckel... 
 
Kalle Kamel har inga pucklar 
Kalle Kamel har inga pucklar 
Kalle Kamel har inga pucklar 
Kalle är en häst. 
 
 
Skymning rår 
Skymning rår över skogar och vatten, 

 snart har dagen nått sitt slut. 
 Inom kort härskar mörkret och natten, 
 och vår lägereld dör ut. 

 
 Låt oss värmas ännu av dess lågor, 
 låt vår sång gå fram som havets vågor. 
 Skymning rår över skogar och vatten, 
 snart har dagen nått sitt slut. 
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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 
 
.....deep in my heart... 
.....all round my feet... 
 
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. 
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Jag gillar blommor 
Jag gillar blommor 
ag gillar påskliljor 
Jag gillar bergen 
Och de gröna kullarna 
Jag gillar elden när skymning faller på 
Sjungande bom-bi-da-di, bom-bi-da-di….  

 
I like the flowers 
I like the daffodils 
I like the mountains 
I like the rolling hill 
I like the fire side 
when the light is low 
Singin’ the bom-bi-da-di,  bom-bi-da-di… 

 
 
Jag vill va som du   
Jag kungen är över alla här under trädens gröna höjd 
Jag har nått opp till högsta topp, men ännu är jag ej nöjd 
Jag vill bli en man, en människa och kunna allt ni kan 
Jag vill ej längre apa mej, jag vill ju bara va en man 
 
Oh, ooo be do. Jag vill ju va som du-u-u 
Jag vill se ut som du, gå som du, Du-u-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, Hömu! Säg hur det går till 
då blir jag visst en man till sist, Å det är just vad jag vill  
Oh, ooo be do....... 
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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 i 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 
 
 
Lägerelden 
Nu lägerelden brunnit ner och dagen nått sitt slut 
Och allt det vackra som vi känt kan aldrig plånas ut 
Vi tackar för den tid som gått och blickar mot en ny 
Då våra löften segra skall och större tider gry 
 
Should auld acquaintance be forgot and never brought to mine? 
Should auld acquaintance be forgot and days of auld lang syne? 
For auld lang syne, my dear, for auld lang syne. 
We'll take a cup of kindness yet for auld lang syne 
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Good night ladies 
Good night, ladies 
Good night, ladies 
Good night, ladies 
We are going to leave you now 
  
Merrily we roll along 
Roll along, roll along 
Merrily we roll along 
Over the dark blue sea 
 
Good night,  scoutfriends…….. 
  
Good night,  campfire …….. 

 
 
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 crying Lord, kum ba yah… 
 
Someone’s praying Lord, kum ba yah… 
 
Someone’s singing Lord, kum ba yah… 
 
I’m so happy Lord, kum ba yah… 
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Munkar 
Jag vill ha munkar munkar munkar med hål i 
stora feta munkar med hål i 
när jag kommer hem till dig 
så vill jag inte ha nån leverpastej 
 
Jag vill ha biffar … med lök på … 
Jag vill ha kola … med papper … 
Jag vill ha plättar … med sylt på … 
Jag vill ha hallon … med mask i … 
 
 
Moster Ingeborg 
Jag har en gammal moster 
som heter Ingeborg 
nu ska vi henne härma 
när hon går på stadens torg 
 
Så här vajar hatten ja hatten vajar så 
Så här vajar hatten ja hatten vajar så 
 
hatten – fjädern – muffen – kjolen – moster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 
 
Scoutsången 
Text: J. Nordling 

 Musik: S. Swedberg 
 
Vi äro svenska scouter vi 
och löftet som blev givet, 
en vårdag brusande och fri, 
står på vår panna skrivet. 
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 gamman 
nu smida vi det samman 
kring hela Sveriges land 
 

 


