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Bro, bro, brille  

Bro, bro, brille! 
Klokken ringer el've, 
kejseren står på sit høje hvide slot, 
så hvidt som et kridt, 
så sort som et kul. 
 
Fare, fare, krigsmand, 
døden skal du lide, 
den, som kommer allersidst, 
skal i den sorte gryde. 
 
Første gang så la'r vi ham gå, 
anden gang så lige så, 
tredie gang så ta'r vi ham 
og putter ham i gryden!  

 

Den lille Ole med paraplyen 

Den lille Ole med paraplyen, 
ham kender alle småfolk i byen, 
hver lille pige, hver lille dreng, 
han lægger sødt i sin lille seng. 
 
Så vil han ud paraplyen brede 
og uskylds hygge om lejet sprede, 
da vil i drømme den lille fyr 
fortælle dejlige eventyr. 
 
Han vil fortælle om stjerner klare, 
og om den dejlige engleskare, 
og om den yndige lille fe, 
som alle børn vil så gerne se. 
 
Og har om dagen de artig' været, 
og kærlig fader og moder æret, 
da kan så glade til sengs de gå, 
og drømme smukt om Guds engle små. 
 
Og når om morgenen solen skinner, 
da vågner de med små røde kinder, 
og takke Gud for, hvad de har drømt, 
og kysse fader og moder ømt.  
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Langt ud' i skoven lå et lille bjerg 

Langt ud' i skoven lå et lille bjerg, 
aldrig så jeg så dejligt et bjerg. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 
På det lille bjerg der stod et lille træ, 
aldrig så jeg så dejligt et træ. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven.  
 
På det lille træ der sad en lille gren, 
aldrig så jeg så dejlig en gren. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 
På den lille gren der sad en lille kvist, 
aldrig så jeg så dejlig en kvist. 
Kvisten på grenen. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 
På den lille kvist der sad et lille blad, 
aldrig så jeg så dejligt et blad. 
Bladet på kvisten. 
Kvisten på grenen. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 
På det lille blad der var en lille rede, 
aldrig så jeg så dejlig en rede. 
Reden på bladet. 
Bladet på kvisten. 
Kvisten på grenen. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 
I den lille rede var et lille æg, 
aldrig så jeg så dejligt et æg. 
Ægget i reden. 
Reden på bladet. 
Bladet på kvisten. 
Kvisten på grenen. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 

 

Af det lille æg der kom en lille fugl, 
aldrig så jeg så dejlig en fugl. 
Fuglen af ægget. 
Ægget i reden. 
Reden på bladet. 
Bladet på kvisten. 
Kvisten på grenen. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 
På den lille fugl der sad en lille fjer, 
aldrig så jeg så dejlig en fjer. 
Fjeren på fuglen. 
Fuglen af ægget. 
Ægget i reden. 
Reden på bladet. 
Bladet på kvisten. 
Kvisten på grenen. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 
Af den lille fjer der blev en lille pude, 
aldrig så jeg så dejlig en pude. 
Puden af fjeren. 
Fjeren på fuglen. 
Fuglen af ægget.  
Ægget i reden. 
Reden på bladet. 
Bladet på kvisten. 
Kvisten på grenen. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
 
På den lille pude lå en lille dreng, 
aldrig så jeg så dejlig en dreng. 
Drengen på puden. 
Puden af fjeren. 
Fjeren på fuglen. 
Fuglen af ægget.  
Ægget i reden. 
Reden på bladet. 
Bladet på kvisten. 
Kvisten på grenen. 
Grenen på træet. 
Træet på bjerget. 
Bjerget ligger langt ud' i skoven. 
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Der sad to katte på et bord 

Der sad to katte på et bord, 
kritte-vitte-vit bom bom, 
den ene på den anden glor, 
kritte-vitte-vit bom bom, 
så sa' den ene: "Hør, min ven, 
kritte-vitte-vitte-vitte-vit bom bom, 
sku' vi ikke kravle ned igen." 
Kritte-vitte-vit bom bom.  
 
Og da de så var kravlet ned, 
kritte-vitte-vit bom bom, 
så sa' den anden: "Hør, min ven, 
kritte-vitte-vit bom bom, 
sku' vi ikke kravle op igen." 
Kritte-vitte-vitte-vitte-vit bom bom, 
så kravlede de begge op, 
kritte-vitte-vit bom bom.  

 

Lille Peter Edderkop 

Lille Peter Edderkop kravled op ad muren. 
Så kom regnen 
og skylled Peter væk.  
Så kom solen 
og tørred Peters krop. 
Lille Peter Edderkop 
kravled atter op. 

 

Bjørnen sover 
Bjørnen sover,  

bjørnen sover,  

i sit lune bo!  

 

Han er ikke farlig,  

når man blot er varlig!  

 

Men man kan dog,  

men man kan dog,  

aldrig på ham tro! 
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Mester Jacob 
 

Mester Jacob, mester Jacob 

sover du, sover du. 

Hører du ej klokken, hører du ej klokken, 

bim bam bum, bim bam bum. 

Jeg hører torden, jeg hører torden 

gør du det, gør du det. 

Pliske plaske regnvejr, pliske plaske regnvejr, 

jeg blir våd, jeg blir våd. 

Myggen sværmer, myggen sværmer 

jag den væk, jag den væk. 

Den vil nemlig stikke, den vil nemlig stikke 

klø klø krads, klø klø krads. 

(Grønlandsk)  

Petak Omak, Petak Omak 

Magi it? Magi it? 

Sia abelutsor Sia abelutsor 

Afined Afined 

(Afrikansk)  

Malem Jakob Malem Jakob 

Tar si dej Tar si dej 

Oka kudi woldi Oka kudi woldi 

Tjam tjam tjam Tjam tjam tjam 

(Engelsk)  

 Are you sleeping 

Brother John Brother John 

Morningbells are ringing Morningbelles are ringing 

Ding dang dong Ding dang dong 
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Postmand Per 
 

Her er Per, postmand Per 

I sin bil med sin lille kat Emil 

Per kører ud med pakker og 

Breve i store stakke  

Postmand Per er en meget særlig mand 

 

Her er Per, postmand Per 

I sin bil med sin lille kat Emil 

Han hjælper sine venner 

Og alle dem han kender 

Postmand Per er en meget særlig mand 

 

Han kører i sin bil med sin kat Emil 

Han mødes med et smil, hvor - end han kommer 

Måske med et brev til dig 

Han banker på, ringer på 

Brevet er på vej. 

 

Her er Per, postmand Per 

I sin bil med sin lille kat Emil 

Per er post på landet 

Men han kan så meget andet 

Postmand Per er en meget særlig mand 

 

Jeg har en rokketand 
 

Jeg har en rokketand 

Og du kan tro den rokker 

Min far vil hive i min tand 

Men jeg sir - nej for pokker, 

Det er min egen rokketand 

Min rokke - rokke – rokke - tand., 

Det er min egen rokketand 

Min rokke – rokke - rokke – tand. 

 

Jeg har en rokketand 

Den rokker mens jeg snakker 

Min mor vil ha´ min tand 

Jeg får en ny med takker 

Men jeg vil ha´ min rokketand, 

Min rokke - rokke – rokke - tand., 

Men jeg vil ha´ min rokketand 

Min rokke – rokke - rokke – tand. 

Jeg har en rokketand 

Den rokker når jeg drikker 

Min tand den kan li´ saftevand 

Og jeg sir´- skål – og hikker 

For jeg kan li min rokketand 

Min rokke - rokke – rokke - tand., 

For jeg kan li´ min rokketand 

Min rokke – rokke - rokke – tand. 
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Mariehønen Evigglad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En elefant kom marcherende 
 

En elefant kom marcherende 

hen ad edderkoppens fine spind 

fandt at vejen var så interessant, 

at den byder op endnu en elefant 

 

To elefanter kom marcherende 

hen ad edderkoppens fine spind 

fandt at vejen var så interessant, 

at de byder op endnu en elefant 

 

Tre elefanter kom marcherende… 

 

 

 
  

 

Mariehønen Evigglad 

gik tur på et rabarberblad  

og mødte Søren Snegl, der lå 

og sov med sneglehuset på. 

 

Da blev det regn og tordenvejr, 

og Evigglad fik våde tær 

så derfor slog hun bankeslag 

på sneglehusets lille tag. 

 

Og sneglen råbte højt: "Kom ind" 

i læ for torden, regn og vind 

her er lidt snævert som du ser, 

men der er lunt og tørvejr her. 

 

Så sad de begge to og lo 

i Sørens lille sneglebo 

og hvis jeg ikke tager fejl 

bli'r Evigglad til Madam Snegl. 
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Fra Engeland til Skotland 
Fra Engeland til Skotland, 

der sejlede en brig, 

med læk i begge ender 

og med rådden mast og rig, 

og helledusseda, 

vi kommer langvejs fra, 

hurra for skippers kone, 

når vi ser Amerika. 

 

Vi havde ingen anker  

og heller ingen rat, 

vi sejled efter bølgerne 

og skippers gamle hat, 

og helledusseda, 

vi kommer langvejs fra, 

hurra for skippers kone, 

når vi ser Amerika. 

 

Lanternerne i stavnen 

vi aldrig hængte ud, 

vi klared os med lygten 

på kaptajnens røde tud, 

og helledusseda, 

vi kommer langvejs fra, 

hurra for skippers kone, 

når vi ser Amerika. 

Hver morgen og hver aften 

så fik vi mælkegrød, 

men det var den slags mælk, 

som udi Nordsøen der flød, 

og helledusseda, 

vi kommer langvejs fra, 

hurra for skippers kone, 

når vi ser Amerika. 

 

Kahytten, som vi boede i, 

det var et brændeskur, 

kompasset det var skiven 

af et gammelt kukkeur,  

og helledusseda, 

vi kommer langvejs fra, 

hurra for skippers kone, 

når vi ser Amerika. 

 

Vor skipper prygled konen 

båd' gul og blå hver dag, 

så blev hun hejst i mastens top, 

det var det svenske flag, 

og helledusseda, 

vi kommer langvejs fra, 

hurra for skippers kone, 

når vi ser Amerika. 

 

 

I en skov en hytte lå 
 

I en skov en hytte lå, 

nissen gennem ruden så,  

haren kom på lette tå, 

bankede derpå. 

Nisse, hjælp mig i min nød, 

skyder jæg'ren er jeg død. 

Lille hare kom herind, 

ræk mig poten din. 

 

Jæg'ren kom til hytten hen: 

Sig mig nisse, lille ven, 

har du set en hare fin, 

her på marken din?  

Nej, hr. jæger det har jeg ej, 

gå du blot igen din vej. 

Jæg´ren vendte sig og gik, 

haren ej han fik.   
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Tornerose var et vakkert barn 

 
Tornerose var et vakkert barn, 

vakkert barn, vakkert barn. 

Tornerose var et vakkert barn, 

vakkert barn. 

 

Hun bo'de på det høje slot, 

høje slot, høje slot.  

Hun bo'de på det høje slot, 

høje slot.  

 

Så kom den onde fe derind, 

fe derind, fe derind. 

Så kom den onde fe derind, 

fe derind. 

 

Nu skal du sov' i hundred' år, 

hundred' år, hundred' år. 

Nu skal du sov' i hundred' år, 

hundred' år. 

 

Så voksed' op en tjørnehæk, 

tjørnehæk, tjørnehæk. 

Så voksed' op en tjørnehæk, 

tjørnehæk. 

 

Og tjørnehækken blev så stor, 

blev så stor, blev så stor. 

Og tjørnehækken blev så stor, 

blev så stor. 

 

Så kom den unge kongesøn, 

kongesøn, kongesøn. 

Så kom den unge kongesøn, 

kongesøn. 

 

Nu må du ikke sove mer', 

sove mer', sove mer'. 

Nu må du ikke sove mer', 

sove mer'. 

 

Og prinsen danser med sin brud, 

med sin brud, med sin brud. 

Og prinsen danser med sin brud, 

med sin brud. 

 

Og nu skal alle more sig, 

more sig, more sig. 

Og nu skal alle more sig, 

more sig. 
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Oles nye automobil 
 

Ole's nye automobil 

kører i timen otte mil 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf. 

 

Bilen den er rød og fin 

dufter aldrig af benzin. 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf. 

 

Den kan skyde en vældig fart 

når den får en rigtig start. 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf. 

 

Men en dag, den løb bardus 

ind i søsters dukkehus. 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf. 

 

Dukkefar og dukkemor 

sad så pænt ved kaffebord. 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf. 

 

Kaffetår og porcelæn 

flød på dugen ren og pæn. 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf. 

 

Og nu stakkels dukkefar 

nu han ingen hoved har. 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf 

tøf - tøf - tøf - tøf -tøf.  

 

 
 

Lille føl 
 

Lille føl, hvad du hvad? 

Du kan sagtens være glad. 

Du kan få en lækker davre, 

du kan gå og nippe havre, 

du kan spise, hvad du vil, 

og så drikke mælk dertil. 

 

Lille føl, hvad du hvad! 

Du kan sagtens være glad. 

Du kan lege hele dagen, 

springe og slå op med bagen, 

du kan drive frit dit spil, 

gøre lige hvad du vil. 

 

Lille føl, hvad du hvad! 

Du kan sagtens være glad. 

Mens de andre trækker læsset 

kan du hvile dig i græsset - 

de får skænd og piskerap, 

du får kælenavn og klap. 

 


