
Här kommer Pippi Långstrump 
 

Här kommer Pippi Långstrump,  

tjolahopp tjolahej tjola hoppsansa. 

Här kommer Pippi Långstrump 

Här kommer faktiskt jag. 

 

Har du sett min apa, 

Min söta fina lilla apa, 

Har du sett Herr Nilsson, 

Ja han heter faktiskt så. 

 

Har du sett min villa, 

Min Villa Villekulla villa, 

Vill å vill du veta, 

Varför villan heter så? 

 

 

 

 

 

 



Sjörövar-Fabbe 
 

Sjörövar-Fabbe, farfars far, 
är minsann en sjusärdeles karl, 
kring alla hav han far och far, 
tjohej hadelittan lej. 
 

Sjörövaryrket passar´n bra; 
"De är bara att röva och ta, 
och de", sa Fabbe, "gillar ja", 
tjohej hadelittan lej. 

Men då...vad står på? 
Fabbe blir plötsligt blek och grå! 
Oj då! 
Vad står på, 
oj oj oj oj oj oj oj! 
(Oj oj oj oj oj oj oj!) 
 

Sjörövar-Fabbe, farfars far, 
är minsann en sjusärdeles karl, 
men han är sjösjuk alla da´r, 
tjohej hadelittan lej. 
 

 

 

’ 

 

 

 

 



Hujedamej sånt barn han var 
 

Hör nu på, govänner, så ska jag för er berätta 
vad en gosse gjorde, det är nu längesen, 
men nog lever minnet kvar i Smålands sköna dalar, 
Katthult Lönneberga, det var den gossens hem. 
 
Hujedamej, sånt barn han var, 
Ej värre tänkas kan, 
Och Emil var det namn han bar, 
Ja, Emil hette han. 

Sing-dudel-dej-sing-dudel dej 
Sing-dudel-dudel-dej 
Sing-dudel-dej-sing-dudel-dej 
Hu-jeda-jeda-mej 

Hör nu på, govänner, så ska jag för er berätta 
vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj. 
Upp i Katthults flaggsång hissa han sin lille syster, 
stod sen lugnt og såg henne hänga där på svaj. 
Hujedamej, sånt barn han var, 
fast Ida var rätt nöjd, 
ty ingen annan svävat har 
på denne höga höjd. 

Sing-dudel-dej-sing … 

 

 

 

 

 

 



Grisen gal i granens topp 
 
Opp och ner 
ner och opp 
grisen gal i granens topp 
och en mus i vårt hus 
svär och tuggar snus. 
 
Lammet skäller värper karameller, 
hunden jamar  
lilla grisen gal. 
 

Opp och ner 
ner och opp 
grisen gal i granens topp 
och en mus i vårt hus 
svär och tuggar snus. 
 

 

 

 
 


