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Morsgrisar är vi allihopa 

Morsgrisar är vi allihopa, 

allihopa, allihopa. 

Morsgrisar är vi allihopa, 

allihopa, ja' me. 

Ja' me' och du me'. 

Ja' me' och du me'. 

 

Farsgrisar är vi allihopa, 

allihopa, allihopa. 

Farsgrisar är vi allihopa, 

allihopa, ja' me. 

Ja' me' och du me'. 

Ja' me' och du me'. 

 

Gottegrisar är vi allihopa, 

allihopa, allihopa. 

Gottegrisar är vi allihopa, 

allihopa, ja' me. 

Ja' me' och du me'. 

Ja' me' och du me'. 

 

Lortgrisar är vi allihopa, 

allihopa, allihopa. 

Lortgrisar är vi allihopa, 

allihopa, ja' me. 

Ja' me' och du me'. 

Ja' me' och du me'. 

  
Ritsch ratsch, filibom bom bom 

Ritsch ratsch, filibom bom bom, 

filibom bom bom, 

filibom bom bom. 

Ritsch ratsch, filibom bom bom, 

filibom bom bom, 

filibom! 

 

Fru Söderström 

fru Söderström, 

fru Söderström, 

fru Söderström, 

och lilla mamsell Ros! 

 

De tvätta' sig i 

sjöavatten, 

sjöavatten, 

sjöavatten. 

De tvätta' sig i 

sjöavatten, 

sjöavatten klart. 

 

Uppå källarbacken 

Uppå källarbacken, uppå källarbacken 

har jag en vän. 

Uppå källarbacken, uppå källarbacken 

har jag en vän. 

Vacker är han, finer är han, 

glader är han när han dansar. 

Vacker är han, finer är han, 

glader är han när han dansar. 

 
 

    

 



Prästens lilla kråka 

Prästens lilla kråka 

skulle ut och åka, 

ingen hade hon som körde. 

Prästens lilla kråka 

skulle ut och åka, 

ingen hade hon som körde. 

 

Än slank hot hit och 

än slank hon dit, 

och än slank hon ner i diket. 

Än slank hon hit och 

än slank hon dit, 

och än slank hon ner i diket. 

 

Små fåglarna i skogen 

Små fåglarna i skogen de sjunga var dag. 

Små fåglarna i skogen de sjunga var dag. 

 

Att du och jag min vän skulle varandra få 

ha ha ha, 

nå nå nå, 

så kan det gå! 

 

Att du och jag min vän skulle varandra få 

ha ha ha, 

nå nå nå, 

så kan det gå! 

 

 

  
Höga berg och djupa dalar 

Höga berg och djupa dalar, 

här är vännen, som mig behagar. 

Hej hopp, min lilla sockertopp, 

vi ska' dansa, tills solen rinner opp. 

Hej hopp, min sköna! 

Nu ha vi dansat i det gröna. 

Hej hopp, min sköna! 

Nu ha vi dansat i det gröna. 

 

Det är skam att stå mitt i ringen, 

vilja dansa, men få sig ingen. 

Hej hopp, min lilla sockertopp, 

vi ska’ dansa, tills solen rinner opp. 

Hej hopp, min sköna! 

Nu ha vi dansat i det gröna. 

Hej hopp, min sköna! 

Nu ha vi dansat i det gröna. 

 

Nu ha vi dansat över berg och backar, 

och slitit opp både skor och klackar. 

Hej hopp, min lilla sockertopp, 

vi ska' dansa, tills solen rinner opp. 

Hej hopp, min sköna! 

Nu ha vi dansat i det gröna. 

Hej hopp, min sköna! 

Nu ha vi dansat i det gröna. 

 

 

 
 

    

 



Flickorna de små 

Flickorna de små uti dansen de gå, 

de tänka just som så, 

en vän jag kunde få. 

Och om du vill bli allra kärastes min 

så bjuder jag dig att i dansen träda in. 

 

För bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla lej, 

för bomfaderalla lej, för bomfaderalla lej. 

 

Ja, om du vill bli allra kärastes min 

så bjuder jag dig att i dansen träda in. 

 

Gossarna de små uti dansen de gå, 

de tänka just som så, 

en vän jag kunde få. 

Och om du vill bli allra kärastes min 

så bjuder jag dig att i dansen träda in. 

 

För bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderalla lej, 

för bomfaderalla lej, för bomfaderalla lej. 

 

Ja, om du vill bli allra kärastes min 

så bjuder jag dig att i dansen träda in. 

  
Karusellen (Jungfru skär) 

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär, 

här är karusellen, 

som ska gå till kvällen. 

Tio för de stora och fem för de små. 

Skynda på, skynda på, 

nu ska karusellen gå. 

 

För ha, ha, ha, 

nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och 

Lundström och ja’. 

För ha, ha, ha, 

nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och 

Lundström och ja’. 

 

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär, 

här är karusellen, 

som ska gå till kvällen. 

Tio för de stora och fem för de små. 

Skynda på, skynda på, 

nu ska karusellen gå. 

 

För ha, ha, ha, 

nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och 

Lundström och ja’. 

För ha, ha, ha, 

nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och 

Lundström och ja’. 
 

    

 


