
Sanger – Harelabben 
 

«God morgen alle sammen»:  

God morgen alle sammen 

God morgen far og mor 

God morgen lillesøster, god morgen storebror 

God morgen trær og blomster 

God morgen fugler små 

God morgen kjære lyse sol, på himlen klar og blå 

HEI HÅ! 

 

«Olle bolle» (oppe på fjellet): 

Oppe på fjellet der bor det tre troller, 

trollefar og trollemor og lille Olle Bolle. 

"BØH" sier Trollefar 

"BØH, sier Trollemor 

Men den lille Olle Bolle sier bare "BØØØØH" (hviskes). 

 

«Bjørnen sover»: 

Bjørnen sover, 

bjørnen sover, 

i sitt lune hi. 

Den er ikke farlig, 

bare man går varlig, 

men man kan jo, 

men man kan jo, 

aldri være TRYGG! 

WÆÆÆ! 



 

«Bukkene Bruse-sangen» 

Lille bukken Bruse trippet over trollebru. 

«Nå tar jeg deg», sa trollet og var så grom i hu. 

«Nei og nei, ta ikke meg, jeg er tynn og liten jeg. 

Den som kommer etter, mye mere metter.» 

«SÅ GÅ DA», sa trollet. (Sies) 

Mellom bukken Bruse trampet over trollebru. 

«Nå tar jeg deg», sa trollet og var så grom i hu. 

«Nei og nei, ta ikke meg, jeg er tynn og liten jeg. 

Den som kommer etter, mye mere metter.» 

«SÅ GÅ DA», sa trollet. (Sies) 

Store bukken Bruse trampet over trollebru. 

«Nå tar jeg deg», sa trollet og var så grom i hu. 

«Bare kom, jeg stanger deg, jeg er ikke redd for deg!» 

Og pang og pang, det skramlet, og stygge trollet ramlet. 

«AU DA», sa trollet. (Sies) 

Store bukken Bruse stanget trollet ned i vann. 

Nå går bukken Bruse så gla’ til setervang. 

Nå er denne visa slutt, bukkene går ofte ut, 

danser over brua, opp til seterstua. 

 

«Bæ, bæ lille lam»: 

Bæ bæ lille lam, 

har du noe ull? 

Ja, ja, kjære barn, 

jeg har kroppen full. 

Søndagsklær til far, 

og søndagsklær til mor, 

og to par strømper 

til bitte lille bror. 



 

«Lille Petter edderkopp»: 

Lille Petter Edderkopp han klatret på min hatt. 

Så begynte det å regne og Petter ned han datt. 

Så kom solen og skinte på min hatt. 

Da ble det liv i Petterkopp som klatret på min hatt. 

 

«Lille Hasse Hare» 

Lille Hasse Hare har en flue på sitt kne.       

Lille Hasse Hare har en flue på sitt kne.  

Lille Hasse Hare har en flue på sitt kne.  

Og vips så var den vekk.  
 

Lille Hasse Hare har en flue på sitt hode. Osv. 

 

«Hode, skulder, kne og tå»: 

Hode, skulder, kne og tå,  

kne og tå 

Hode, skulder, kne og tå,  

kne og tå 

Øyne, ører, kinn å klappe på 

Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. 

 

«Bake bake kake til … kommer»: 

Bake bake kake til mamma kommer 

Rulle, rulle, rulle, rulle rundt omkring 

Prikke, prikke, prikke med pekefinger 

Høøøøyt opp i lufta og ned igjen. 

 



«Bake bake kake» (regle): 

Bake, bake kake. 

Rulle, rulle bolle. 

Ringle, ringle kringle. 

Og husj - inn i ovnen med den. 

 

“Nede på stasjonen”: 

Nede på stasjonen, tidlig en morgen 

står alle togene så pent på rad 

Mannen på lokomotivet sveier på et håndtak 

Tøff, tøff, tøff, tøff - toget går. 

 

“Alle fugler små de er”: 

 

Alle fugler små de er 

Kommet nå tilbake! 

Gjøk og sisik, trost og stær 

Synger alle dage. 

Lerka jubler høyt i sky, 

Ringer våren inn på ny. 

Frost og snø de måtte fly, 

Her er sol og glede! 

 

“Haren uti gresset”: 

Haren ut i gresset satt og sov  

Er du syk du lille mann, 

så du ikke hoppe kan?  

Hare hopp, hare hopp, hare hopp! 



“Indianersangen”:  

En og to og tre indianere, 

fire, fem og seks indianere, 

sju og åtte og ni indianere, 

ti indianere små. 

Alle så hadde de fjær på hue, 

alle så hadde de pil og bue, 

alle så var de så stolte og krye, 

for bamsen skulle de ta. 

“Hysj, der hørte jeg noe som knaket!” 

“Hysj, der hørte jeg noe som braket!” 

“Der kommer bamsen stor og diger, 

kom la oss skynde oss hjem!” 

Da ble de ti og ni og åtte indianere, 

sju og seks og fem indianere, 

fire, tre og to indianere, 

en indianer igjen. 

Han tok og skjøt den store bamsen. 

BUMS, der falt den store bamsen. 

Så tok han med seg den fine vamsen, 

og så gikk han hjem til de ni. 

Da ble de en og to og tre indianere, 

fire, fem og seks indianere, 

sju og åtte og ni indianere, 

ti indianere gla’. 

 

“Fløy en liten blåfugl/blåmeis”: 

Fløy en liten blåfugl gjennom vindu, gjennom vindu, gjennom vindu 

Fløy en liten blåfugl gjennom vindu 

En dag i mai. 



“En liten kylling”: 

En liten kylling i egget lå 

Den banket, og banket, og banket på 

Her er det trangt, jeg vil ut å gå 

pep den og ynket seg der den lå. 

Hakk, hakk, hakk! 

Egg det sprakk! 

Og et lite hode ut det stakk 

 

 

MATSANGER:  

 

“Vaskesang”: 

Vaske hender mine venner 

Godt med vann og såpe,  

Bort med alt det slemme, 

Tommel ikke glemme, 

Før du spiser, når du griser, 

Og har vært på do.  

 

“Tingelingelate”:  

Tingelingelate, to tomater, 

Tre poteter og en biff, 

Det skal kongen ha til middag, 

Og et lite pikekyss 

“Smask” 



 

“Ormen den lange”:  

Ormen den lange, krøp som en slange. 

Under et gjerde, 

tok seg en pære. 

Delte den i to 

- vær så god! 

 

“Puverheksa Abelone”:  

Pulverheksa Abelone 

Spiser mat med takt og tone 

Sim sam sim sam 

Værsågod begynn å spise! 

 

“Kua mi”: 

Kua mi, jeg takker deg 

deilig melk du gir til meg. 

Hver en dag jeg til mitt brød, 

drikker melka di så søt. 

 

“Det stod mat på bordet da vi kom”: 

Det stod mat på bordet da vi kom, bommelibom 

Det stod mat på bordet da vi kom, bommelibom 

Da vi gikk, bommelibom 

var det tomt, bommelibom 

Det stod mat på bordet da vi kom, bommelibom 


