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Lägerbål 
 

I AM A ROVER 

See the clouds rolling on their way, 

see the stars shining so gay. 

Hear the wind in the tall pine tree, 

and you know exactly why I’m free. 

refr.  

I am a rover, rolling along. 

rover, singing a song 

I am a rover, until the day I die. 

 

Through this world I’m bound to roam, 

without a bed, a fire, or a home.  

But I have found a friend that is true 

and that’s my comrade, that is you. 

refr. 

I am a rover… 

 

Have few friends but they are true, 

a mountain flower and a stream of blue. 

I am a wanderer, never standing still 

And I must go onwards to the hill. 

refr. 

I am a rover… 

  



 

JAG ÄR EN LITEN MÖRT 

Jag är en liten mört, 

som har simmat bört. 

Jag är en liten mört, 

som har simmat bört. 

Och jag hittar inte hit. 

Och jag hittar inte dit. 

För jag är en liten mört, 

som har simmat bört.  

 

EN LITEN SÅNG 

En liten sång helg och vardag. 

En liten sång kan ej skada. 

En liten sång som gör oss glada 

En liten sång nån gång 

Sådär emellanåt. 

En liten sång när det plaskar. 

En liten sång när det slaskar. 

En liten sång när hem vi traskar. 

En liten sång nån gång 

Sådär emellanåt. 

En liten sång när det töar. 

En liten sång när det snöar. 

En liten sång var gång du köar. 

En liten sång nån gång 

Sådär emellanåt. 

En liten sång för oss alla. 

En liten sång kan vi tralla. 

En liten sång behöver alla. 

En liten sång nån gång 

Sådär emellanåt 

 

 



JAMBO BWANA 

Jambo 

Jambo bwana 

Habari gani? 

Mzuri sana 

Wageni, 

mwakari-bishwa 

Kenya yetu 

Hakuna matata 

 

HUMLAN 

Jag fångade en humla, humla humla, 

Jag fångade en humla i min hand – AJ!!! 

Jag mosa’ lilla humlan, humlan, humlan, 

jag mosa’ lilla humlan i min hand – BLÄ!!! 

Jag slicka’ lilla humlan, humlan, humlan, 

Jag slicka lilla humlan i min hand – MM!!! 

 

LÄNGTAN TILL SCOUTING 

Scouten rasat ut i våra skogar 

lagar maten ute i natur 

Glatt i äventyren hon sig fogar 

sjungande en visa glatt i dur 

Kanske når hon fram till någon glänta 

Där ett litet vindskydd byggs under sång 

För att sedan gänget där skola vänta 

på att dagen tager slut nån gång 

Maten rusar ner i våra magar 

fastän vidbränd mången gång den är 

detta strider ej mot några lagar 

ty den smakar alltid bäst så här. 

tror du att vi lämnar lägerlivet 

bara för att lite motgång vi har. 

Detta skall ni inte taga för givet. 

Vi är ändå scouter alla dar. 



NÅGON VACKER DAG 

Alla har vi någon dröm nånstans 

om att en gång segla ut 

till ett långt i fjärran lyckligt land 

och att finna det där till slut. 

Bara finna det vi saknar här 

inte sakna mera sen, 

aldrig mista den som man har kär, 

aldrig svika en egen vän. 

//Någon dag, någon vacker dag 

skall vi vara där du och jag.// 

Det är kanske inte paradis 

men en bättre värld ändå, 

den är gjord av alla oss som drömmer 

en himmel att lita på. 

Där är luften klar och rymden fri 

himlen hotar inte mer, 

där skall inga städer blåsas ut 

av raketer som faller ned. 

//Någon dag, någon vacker dag skall vi vara 

där du och jag.// 

Men om också denna världen finns 

och om allt är bättre där, 

vill vi knappast lämna någonting 

alla vill vi nog stanna här 

och det vore för besvärligt 

om allihop skall åka dit. 

Det är bättre om den bättre världen 

kan lockas att komma hit. 

//Någon dag, någon vacker dag skall vi vara 

där du och jag.// 

  



DEN STORA DAGEN 

En gammal kvinna går omkring och pyntar i sitt hus 

Idag är det hennes stora dag 

Hon har köpt kaffebröd och tårta 

Som smyckats med små ljus 

Och en likör av bästa slag 

Och när hon lägger på en duk – den finaste hon har –  

så ringer det på hennes telefon 

Hon blir glad och lyfter luren och hör rösten på en karl –  

Hennes allra yngsta son. 

”Jaså? Säger du det. Du kan inte komma från.  

Du tog fel på vilken dag det är?  

Nej, det gör ingenting! Om det är nåt bara ring.  

För jag finns ju här var dag.” 

Hon tar fram finservisen den med små violer på 

En kopp har visst en gång gått i kras 

Men hon tänker att det gör nog ingenting  

Vi blir så få på mitt årliga kalas 

Och när kaffet kokar upp så ringer det på telefon 

Och hon glömmer allt och springer därifrån 

Och på ett ögonblick hon mister något av sin illusion 

När hon hör sin äldste son 

”Jaså? Säger du det. Du kan inte komma från.  

Du tog fel på vilken dag det är?  

Nej, det gör ingenting! Om det är nåt bara ring.  

För jag finns ju här var dag.” 

Flera timmar drar förbi och dagen blir till kväll 

En trött gammal kvinna somnar in 

Hon har stått där hela dagen och väntat sina barn 

Vid sin blommiga gardin 

Hennes kaffebröd finns kvar och tårtan där den står 

Den visar hur barn kan överge 

Och när dottern ringer finns det inget mer att förstå 

Då har ljusen brunnit ner 

”Jaså? Säger du det. Du kan inte komma från.  

Du tog fel på vilken dag det är?  

Nej, det gör ingenting! Om det är nåt bara ring.  

För jag finns ju här var dag. 



FLEE FLAY FLOW 

-Flee 

-Flee, flay 

-Flee, flay, flow 

-Vesta 

-Kommala, kommala, kommala vesta 

-Nå, nånå, nånå la vesta. 

-inimini, kesamini åa-åa-amini 

-Eksamini salamini åaåa. 

-Bibiliåden dåden boboskiliadendaden 

-tsch, tsch, tsch, tsch. 

 

ALBERT 

Albert har byggt sig en koja i ett träd 

Albert han vill inte ner 

Högt i en gran, där har han det så bra 

Albert han vill inte ner 

Här ska jag sitta tills klockan blir fem 

Då kan det hända – att jag går hem 

Här ska jag sitta tills kockan blir fem 

Då kan det hända – att jag går hem. 

Å' de letade på byn 

och alla ropar: Albert! 

Å’ de letade på byn 

och alla ropar: ALBERT!!! 

//Åh, åh, åh, åh Albert// 

Albert blir hungrig uppe i sitt träd 

Men Albert han vill inte ner 

För han har ta’tt med sig smörgåsar och te 

Albert han vill inte ner 

Här ska han sitta tills klockan blir fem 

Då kan det hända – att jag går hem 

Här ska han sitta tills klockan blir fem 

Då kan det hända – att jag går hem 

 



 

Å' de letade på byn 

och alla ropar: Albert! 

Å’ de letade på byn 

och alla ropar: ALBERT!!! 

//Åh, åh, åh, åh Albert// 

Albert har vänner som vill vara med 

Sitta där uppe i fred 

Högt i en gran där har de det så bra 

Ingen vill nånsin gå ner. 

Här ska vi sitta tills klockan blir fem 

Då kan det hända – att vi går hem 

 

EN BORDE INTE SOVA 

En borde inte sova 

när natten faller på 

För tänk då tindrar stjärnorna 

Högt uppe i det blå 

 

Här är så tyst och stilla 

Att sova vore illa 

Jag vandrar mina vägar 

Över slätt och genom skog 

Och stjärnorna de följer mig 

Så sällskap har jag nog 

Det sägs att de är tusen mil 

Och ändå fler från oss 

Än brinner de med stadigt sken 

Än flammar dem som bloss 

 

Som silver och kristaller 

Nu deras gnister faller 

Och en och annan flämtar till 

När hon har brunnit ut 

Då är det som en strimma rök till slut 

 

 



En kan väl aldrig drömma 

Så grant och underbart 

Som själva natten ter sig 

Då stjärnor lyser klart 

 

Det är som om det hördes 

Ett silverspel som rördes 

En borde inte sova 

När natten faller på 

En borde se på stjärnorna 

En borde vara två 

 

MUSIKANTERNA 

Vi äro ett spelmanslag 

Som kommer ifrån […] 

Vi kan spela – vi kan spela 

På vår... Zumbazai 

 

Ryck och tryck 

Drag och blås 

Piccola 

Bombasa 

 

  



DU SKA FÅ MIN GAMLA SÖLJA 

Du ska få min gamla sölja när jag dör. 

Du ska få min gamla sölja när jag dör. 

Ty i helsikets små salar, ger man fan i alla sjalar. 

Du ska få min gamla sölja när jag dör 

 

 

Du ska få min gamla… 

… SCOUTKNIV 

När vårt slutord vi ska välja, har vi andra ting att tälja 

… KÅSA 

Ty hos Hornpär går det unnan, man får dricka rätt ur tunnan 

… KNOPREP 

Knoparkunnandet ej tränger, när man själv i repet hänger 

… STORMKÖK 

T-sprit blir till rena fasan, när man sitter där i brasan 

 


