Skillimandinke

Skillimandinke, dinke, dinke.
Skillimandinke do. I love you.
Skillimandinke, dinke, dinke.
Skillimandinke 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,
Skillimandinke, dinke, dinke.
Skillimandinke do. I love you.

Skillimandinke, dinke, dinke.
Skillimandinke dång, hör vår sång.
Skillimandinke, dinke, dinke.
Skillimandinke dång, hör vår sång.
Att Käringboda är den bästa
plats man finna kan
att där få bo och gästa,
det gillar vi minsann.
Skillimandinke, dinke, dinke,
Skillimandinke dång, hör vår sång.

Jag väntar på en vandrerska från
färdvägar vida den käraste, den käraste, med ögon blå.

Auld lang syne

Should auld acquaintance be forgot
and never brought to mind?
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!

Du tror att du är skyddad med en massa
smet
men jag kan alla knepen, så att nu vet du
det.
Jag lurar dig som katten, du kan ej ana hur,
då sjunger jag min sång, och du blir så sur.
//: Aaaa, smeten smakar smask. ://
Säj, kan du inte ordna åt mig en ask?

31.

Kalle Svensson

Min gamle kompis Kalle Svenson hette han
han var känd i nästan hela Sveriges land
uti alla skilda väder
kom han klädd i samma kläder
för han tyckte själv han var en gentleman.
Han hade hatt och sjal och paraply
han hade sjal och hatt och paraply
han hade hatt och sjal
han hade sjal och hatt
han hade hatt och sjal och paraply.

Så en dag blev Kalle bjuden på en fest
uti frack och smoking kom varenda gäst
in i salen Kalle träder
uti samma gamla kläder
för han tyckte att dom alltid passa bäst.
Han hade hatt …

I en vacker flicka Kalle blev så kär
och med henne det till prästen sedan bär
flickan kommer klädd till brud
uti en ganska nobel skrud, men
Kalle själv han kommer klädd precis så här:

Han hade hatt …
6.

Jag är en liten mygga, och Hubert heter jag.
Jag bor i en sardinburk, om du vill veta var.
Jag har en liten hobby som ingen annan har
Att sticka stronga scouter på kinden rar.
//: A, a, a, a, Hubbe han är bra. ://
Han sticker stronga scouter på kinden rar.
Kanske har vi träffats både titt och tätt.
Du slog mig nästan groggy, och vad är det
för sätt?
När kompisarna kommer, då ska du få igen,
så sent du glömmer Hubert, din käre vän!
//: Aaaa, åh vad blod är gott. ://
Det smakar bara bättre om det är blått.

Nu lägerelden brunnit ner
och dagen nått sitt slut,
men 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!

2.

Myggan Hubert

4.

I Medelhavet

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.

1. I Medelhavet sardiner simmar,
apu apu, apu apu,
men i mitt hjärta där simmar du,
apu apu, apu apu.

2. In middle ocean sardines are
swimming,
apu apu, apu apu,
but in my heart are swimming you,
apu apu, apu apu.

Någon dag…

3. In Mittel-Mehre Sardinen schwimmen,
apu apu, apu apu,
aber in mein Herz da schwimmst ja Du,
apu apu, apu apu.

Vi har leierbål her

4. In Medelhavski sardinski simski,
apusskidusski, apusskidusski.
Men i mitt hjärtski där simski dusski,
apusskidusski, apusskidusski.

Vi har leierbål her, vid den dype sjö,
mellen slanke traer, på vor eyen öy.

Allt vad vi har kjaert, i fra nor til sör,
kan vi finne her, imens bålet glör.

5. I Norske havet små torskar svömme,
apu apu, apu apu,
men i min blopump där plasker du,
apu apu, apu apu.

Og ved solnedgang, tystnar skog och
sjö,
men vor egen sang, toner om vor öy.

27.

8.

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

All night, all day

Now I lay me down to sleep,
angels watching over me my Lord.
Pray the Lord my soul to keep,
angels watching over me.

All night, all day, angels watching over
me my Lord
All night, all day, angels watching over
me
If I die before I wake,
angels watching over me my Lord.
Pray the Lord my soul to take,
angels watching over me.

29.

Visa i molom

Nu hoppar haren kråka på ängens vita
gräs.
Nu glider gladan slint i snögan snår.
I långa lopp och längslar min kropp i
molom går,
ty slokar sol på nattosamma näs.
Stjärnor i skelom, dudom, delom.
Vind går i felom, spelom.

Nu duggar dagg från dejlom i
mörkomånan sjö,
och stjärnor stinga hål i himmelen.
Min lyckas glada glejom när kommer du
igen?
Ty kommer du skall vissomliga dö!
Stjärnor i skelom...

Så lutar somt sig stilla på vitan
väntomvall,
när smältan sol förrinner med min dag.
Den röda sorg sig hällnar vid klittrand
bjällromslag
från molom flyr min själ i svollna svall!
Stjärnor i skelom...

25.

Jag väntar vid min mila

Green grow

Jag väntar vid min stockeld medan
timmarna skrida,
medan stjärnorna vandra och nätterna gå.
Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida
den käraste, den käraste, med ögon blå.

Försångare: I’ll sing your one ho
Alla: Green grow the rushes ho
Försångare: What is your one ho
Alla: One is one and all alone and ever
more shall be so

Glatt ville jag min drömda på händerna bära
genom snåren dit bort där min koja står,
och höja ett jublande rop mot den kära:
Välkommen du, som väntats i ensamma år

Three three, the rivals
Four for the gospel makers
Five for the symbols at your door
Six for the six proud walkers
Seven for the seven stars in the sky
Eight for the April rainers
Nine for the nine bright shiners
Ten for the ten commandments
Eleven for the eleven who went up to
heaven
Twelve for the twelve apostles

Jag tänkt mig en vandrande
snöhöljd blomma,
och jag drömde om
ett skälvande,
gäckande skratt,
jag trodde jag såg den
mest älskade komma
genom skogen, över hedarna
en snötung natt.

Jag väntar vid min mila medan
timmarna lida
medan skogarna sjunga och skyarna gå.

I’ll sing your two ho
Green grow the rushes ho
What are your two ho
Two to the lily white boys, clothed all in
green ho

30.

3.

Någon Dag

Alla har vi någon dröm nånstans
om att en gång segla ut.
Mot 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
ska vi vara där du och jag

Där är kanske inte paradis,
men en annan 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 ner.
Någon dag…

26.

Scoutsången

Må det ösa

Må det ösa, må det pösa, må det regna
bäst det vill. Må det plaska, må det
slaska, vi marscherar vart vi vill.
Sicket väder, våta kläder, inte gör det
oss ett smul. Öppna slussar,
vattenpussar, vi har ändå väldigt kul.

Hela floder över jorden, må från himlen
strömma ner. Vi blott stimma, glatt och
simma när vi inte bottnar mer.

Om det töar, om det snöar, vi har alltid
gott humör. Ingen fryser, alla myser, allt
är bara som det bör.
Ty vi scouter aldrig surar, hurdant
vädret än ser ut. Vi är glada, fast vi
vada, genom hela hav till slut.

Ty vi tro att regnet roat sig tillräckligt
om en stund. Och att solen då är mogen
vakna upp ifrån sin blund.

7.

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!

Lägersångbok

Käringboda 2019
Namn: ____________________

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!

32.

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:

Och när du sen ska sova du kryper i din
säck,
men jag, jag kommer efter för att driva gäck.
Du flaxar då med armen och önskar få mig
väck
men jag, jag sjunger sången som är så käck:
//: Bzzzzzz, det är min jägarsång. ://
Å denna sjunger jag nästan dygnet om.

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.

28.

Sånger som inte fick plats

Omkring vår eld
Gasflygmaskinen
Trampa på gasen
Temperaturen
Två kineser
Pelle Jöns
Ta fram det bästa

En kulen natt
Grevens hund
Den kaxiga
myran
På vår balkong
A vonni vonni vo
Ping-pong bollen

5.

Drunken sailor

What shall we do with the drunken sailor,
what shall we do with the drunken sailor,
what shall we do with the drunken sailor,
early in the morning?
Hooray, and up she rises.
Hooray, and up she rises.
Hooray, and up she rises,
early in the morning.

Put him in the long-boat until he’s
sober...
Pull out the plug and wet him all over...
Tie him to the mast until he’s sober...
Heave him by the leg in a running
bowline...
Put him in the scuppers with a hose-pipe
on him...
Shave his belly with a rusty razor

Down the way where the nights are gay
and the sun shines daily on the
mountain top
I took a trip on a sailing ship,
but when I reached Jamaica I made a stop

När månen vandrar på fästet blå
och tittar in genom rutan,
då tänker jag understundom så
och knäpper sakta på lutan:

Vad du är lycklig, du måne klara,
som får så högt över jorden fara
och blott se på!

Då ser du dårskaper utan tal,
det kan man nog hålla troligt;
båd´ älskande som förgås av kval,
och älskande som ha roligt.
Väl ser du tåren från ögat rinner,
men sorgen aldrig upp till dig hinner det är för högt.
Spektaklet tröttar dig innan kort:
det kan man icke förtänka,
då går du bara helt simpelt bort:
man ledsnar också att blänka.
Så blir du borta i några dagar
och kommer åter, när du behagar
och ser på oss.

10.

Land of the silverbirch,
home of the beaver
Where still the mighty moose
wanders at will

Blue lake and rocky shore
I will return once more
Bom-di-di-ey-di, bom-di-di-ey-di,
bom-di-di-ey-di, bom

My heart is sick for you,
here in the lowlands,
I will return to you, hills of the north
Blue lake...

Swift as a silverfish,
canoe of birchbark
Oh, mighty waterways, carry me forth
Blue lake...

There where the blue lake lies,
I set my wigwam
Close to the water’s edge, silent and still
Blue lake...

But I’m sad to say, I’m on my way
won’t be back for many a day
My heart is down, my head is turning
around
I had to leave a little girl in Kingston town

Sounds of laughter everywhere
and the dancing girls swinging to and fro
I must declare that my heart is there,
though I been from Maine to Mexico
But I’m sad...

Down at the market you can hear
ladies cry out while on their heads they
bear
bananas, salt, rice, fish are nice
and the rum is fine any time of year

23.

Land of the silverbirch

14.

Jamaica farewell

När månen vandrar

12.

Skärgårdens sköna blåa och gröna
ger oss de färger vi bär.
Roslagens öar, skogar och sjöar,
scouting för oss, det är här!

Vi Waxholmsscouter, vill visa färgen,
skärgårdens färg, som är grön och blå.
Vi Waxholmsscouter, vill visa färgen,
skärgårdens färg, den är vår!

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 gång en dröm.
Men det var för länge sen så länge sen.
Svara mig du! Var är de nu?
Jag bara undrar. Var är de nu

19.

Småfåglar många, svåra att fånga,
kvittrar i skogarna här.
Ut vill vi fara, på läger vara,
vi vet hur man lever där! (Refr...)

Myror runt stacken myllrar på backen,
bär barren åt samma håll.
Fast det är slitigt, bygger vi flitigt,
”Åhej!” det är vår paroll! (Refr...)
Insekter surrar, brummar och hurrar,
flyger från blomma till blad.
Ute vi trivas, utan att kivas,
bättre att alltid va’ glad! (Refr...)
Skarpt Uggleöga i trädet höga

16.

Ridom, ridom, ridom över sanden,
solen sjunker bortom Arnafjell.
Mörkret breder skuggor över sanden,
spöken kommer fram när det blir kväll.
/:Herren lede gångaren min,
ännu är det långt till gård och grind:/
Räven tjuter, tjuter bakom kullen,
fåren fly I fruktan för hans klo.
Men vem ropar, ropar ut ur mullen?
Bergakungen stiger ur sitt bo.
/:Fredlös han i lönndom går,
jagar liksom räven vilsna får:/

Älvadrottningen dansar över sanden.
Rid, ja rid om livet är dig kärt.
Fly den fagra älvadrottningshanden,
ryttarns själ till fånge hon begär.
/:Bästa häst jag offra vill
om jag hinner fram till Kidagil:/

But I’m sad...

Waxholms Scoutkår, grön och blå

Jag hade en gång en dröm.
Jag drömde 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?

Ridom

21.
Skarpt Uggleöga i trädet höga
spejar ifrån knotig gren.
Blickarna spanar, byten vi anar,
hoar i nymånens sken! (Refr...)

Sjöfågelsvingar starka sig svingar,
siktar mot väntande mål.
Oss inget tvingar, som sången klingar
så vill vi nå våra mål! (Refr...)

Råseglet hinner, riktningen finner,
framtiden redan vi sett!
Här allting händer, när vinden vänder,
Kurtan kan styra oss rätt! (Refr...)
Plocka fram kläder för alla väder,
vänta tills veckan tar slut!
Skaffa en karta, snart kan vi starta,
vi drar i vildmarken ut! (Refr...)

När vind och vatten vilar för natten,
elden vi samlas omkring.
Lägereldslågor vid mörka vågor
lyser, och värmer vår ring. (Refr...)

Ringen är sluten, kedjan blir knuten
fastare år efter år.
Minnen som varar bilden bevarar
av den patrull som var vår! (Refr...) 17.

Jag vill ha en egen måne

Du har då aldrig trott på tårar,
det passar inte för en karl.
Om man är över femton vårar
finns inga känslor kvar.
Kan du förstå två våta kinder,
de torkar lika snabbt igen
Man rår ej för att tårar rinner,
när man har mist sin vän.

Jag vill ha en egen måne, jag kan åka till
där jag kan glömma att du lämnat mig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad
jag vill
Där stannar jag tills allting ordnat sig.
Du tror du vet hur allt ska vara,
du vet när allting passar sig,
utom när jag ska förklara,
hur jag känner mig.
Du bryr dig inte om mig mera
och det har tagit mig så hårt
Du kan väl aldrig acceptera
att någonting är svårt.

22.

Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med, på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål
till bredden fylld med vin.
Så drick min vän, drick sol och doft,
ty dagen, den är din!
Långt bort från stadens gråa hus
vi glatt vår kosa styr
och följer vägens vita band
mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se
på livets rikedom,
som gror och sjuder överallt
där våren går i blom!

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?

18.

On a wagon, bound for market,
there’s a calf with a mournful eye.
High above him there’s a swallow,
winging swiftly across the sky.

Si goafton och gokväll
min utvaldaste vän.
Hur lever väl världen med dig?
Har du vänner och mår bra,
som jag tänker att du har?
/:Har du hälsan, visst roar det mig.:/

Har du silver, har du gull,
har du kistorna full?
Har du penningar, visst roar det mig!
det Men jag har ett förnöjsamt sinn,
är rikedomen min.
/:Det är bättre än penningar och gull.:/
När jag tänker uppå dig
röres blodet inom mig,
lilla vännen, förglöm aldrig mig.
Ser du stjärnorna de små,
uppå himmelen de gå.
/:Hur de falla till jorden likt strå.:/

Jag vill ha en egen måne…

Nu grönskar det

Donna

Si goafton

How the winds are laughing.
They laugh with all their might.
Laugh and laugh, the whole day through,
and half the summers night.
Dona dona dona dona, dona dona dona don.
Dona dona dona dona, dona dona dona don.
Stop complaining said the farmer,
who told you a calf to be?
Why dont you have wings to fly with,
like the swallow, so proud and free?
How the winds…

Calves are easily bound and slaughtered,
never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom,
like the swallow has learned to fly.

11.

Cockles and mussels

In Dublin fair city where girls are so pretty,
I first set my eyes on sweet Molly Malone
As she wheeled her wheel barrow
through streets broad and narrow
crying cockles and mussels, alive, alive, oh
Alive, alive, oh, Alive, alive, oh
Crying cockles and mussels, alive, alive, oh.

She was a fish monger, and sure ’twas
no wonder
for so was her mother and father before
As they wheeled their wheel barrow
through streets broad and narrow
crying cockles and mussels, alive, alive, oh
Alive, alive...

She died of a fever, and nothing could
save her
and that was the end of sweet Molly Malone
But her ghost wheels her barrow
through streets broad and narrow
crying cockles and mussels, alive, alive, oh
Alive, alive...

15.

24.

How the winds…

Hevenu shalom a’leychem

Bär ner mig till sjön

/: Bär ner mig till sjön, bär ner mig till sjön,
jag känner att jag måste i. :/
Och när du badat mig, så ska du torka mig
och när du torkat mig, så vill jag i igen.
Bär ner mig till sjön…
/: Släng upp mig i en tall, släng upp mig i
en tall, jag känner att jag måste upp. :/
Och när jag kommit upp, så vill jag ner igen
och när jag kommit ner, så vill jag upp igen.
Släng upp mig i en tall…

/: Släng in mig i en vägg, släng in mig i en
vägg, jag känner att jag måste in. :/
Och när jag kommit in, så vill jag ut igen
och när jag kommit ut, så vill jag in igen.
Släng in mig i en vägg…
/: Bär ner mig till sjön, släng upp mig i en
tall, jag känner att jag måste in. :/
Och när du badat mig, så vill jag ner igen,
och när jag kommit ut så vill jag i igen.
Släng upp mig i en tall,
släng in mig i en vägg,
9.
jag känner att jag måste i.

Rena vita lakan

Hevenu shalom a’leychem,
hevenu shalom a’leychem,
hevenu shalom a’leychem,
hevenu shalom shalom shalom a’leychem.

Rena vita lakan, det är skönt att ha.
Ända upp till hakan, vill jag nu dem dra.
Sova hela natten drömma att jag far,
över vida vatten bort på böljan klar.

En
En
En
En

Var rädd om din fyrfota vän

En
En
En
En

En
En
En
En
En
En
En
En

20.

liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten
liten

sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång
sång

helg och vardag.
kan ej skada.
som gör oss glada.
nån gång så där emellanåt.
när det plaskar.
när det slaskar.
när hem vi traskar.
nån gång så där emellanåt.
när det snöar.
när det töar.
var gång du köar.
nån gång så där emellanåt.
för oss alla.
vi kan tralla.
behöver alla.
nån gång så där emellanåt.

Rena vita lakan, det är skönt att få.
Nästan som en ängel, känner man sig
då.
Hör en silverharpa klinga silverklar,
ända in i himlen drömmer man att man
far.
Var rädd om din fyrfota vän
ty en anka kan vara dess mamma,
som simmar omkring i en damm
när som solen tittar fram.
Och nu tror du att visan är slut,
och det är den…
INTE!

Hevenu shalom ...

13.

