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Artur Hazelius som grundade Nordiska museet och  

 Skansen ville att barnen skulle fortsätta att sjunga  

  och dansa de gamla sånglekarna. Nordiska museet 

gav ut det allra första lekhäftet redan 1898, en tradition 

som vi tagit upp på 2000-talet. Det här är det femte och 

sista häftet, som innehåller sånger som fortfarande många 

kan utantill. Flera känner vi till från slöjdlärareseminariet 

på Näs, där sång och dans var en viktig del av pedagogiken. 

För nittio år sedan sjöng man »Karusellen« som då var en 

ganska ny visa. Andra visor i det här häftet är äldre, kanske är 

»Morsgrisar« äldst. Ingen vet åldern på »Vi äro musikanter«, 

men Skara borg var namnet på ett slott som uppfördes på 

1500- talet söder om Skara. I den visan ska man härma 

musikant er, men här finns också visor som härmar andra 

sysslor och rörelser. Det tvättas för fullt i »Så gå vi runt om 

ett eneris snår« och i »Moster Ingeborg« ska man röra sig 

som en tant på torget klädd i gamla tiders högsta mode, hatt 

med fjäder och en muff att värma händerna i.

Christina Mattsson

Styresman för Nordiska museet



 

Karusellen

Jung  -  fru,   jung   -   fru,        jung - fru, jung - fru  skär,

här      är ka - ru - sel   -  len         som    ska  gå   till   kväl  -  len.

Ti  -  o  för  de    sto   -   ra  och   fem      för     de små,      skyn-da 

på,       skyn - da på,       nu    ska     ka - ru - sel - len gå.           För 

ha  ha  ha,   nu  går  det så bra   för  An-ders-son och Pet-ters-son och 

Lund-  ström å  ja’.          För         Lund - ström  å  ja’.

Karusell i Malmö Folkets park. Foto Erik Liljeroth 1954.



 

Morsgrisar

Mors - gri-sar ä’ vi   al - li- ho-pa,     al- li- ho- pa,   al - li - ho-pa

Mors - gri-sar  ä’ vi    al - li- ho- pa,      al-  li- ho- pa,     ja   mä’.

Ja    mä’,        å     du   mä’.

Man kan sedan sjunga om farsgrisar, spargrisar, smutsgrisar,  
kelgrisar m.m. som man kommer överens om.

Kanske en farsgris. Foto okänd.
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Vi äro musikanter

Vi        ä   -  ro  mu - si  -   kan  -   ter   allt      i  -  från  Ska - ra-

   borg.            Vi          borg.                   Vi     kan         spe  -  la

 fi   -  o   li  - o       li  -  o   lej,          vi       kan          spe  -   la 

 bas- fi -ol och   flöjt.      Och    vi  kan dan - sa   bom-fad-de-ral-la, 

bom- fad-de- ral - la     bom - fad-de- ral-  la,      vi   kan    dan - sa 

bom - fad-de- ral - la,      bom - fad-de - ral - la       lej.

Musikanter i Fäbacken, Värmland. Foto D. Lundgren 1933. 
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Så går vi runt om ett enerissnår  

Så gå vi runt om ett e-ne-ris-snår,   e-ne-ris-snår,    e-ne-ris-snår.

Så gå vi runt om ett e-ne-ris-snår    tidigt  en mån-dags - mor-gon.

Så göra vi när vi tvätta våra klä-der, tvätta våra kläder,   tvätta våra kläder,

 Så gö-ra vi när vi tvät-ta vå-ra klä-der tidigt en mån-dags-mor-gon.

2.
Så gå vi runt om ett enerissnår, enerissnår, enerissnår,
Så gå vi runt om ett enerissnår tidigt en tisdagsmorgon.
Så göra vi när vi skölja våra kläder, skölja våra kläder, skölja våra kläder,
Så göra vi när vi skölja våra kläder tidigt en tisdagsmorgon.

3. Onsdag = Så göra vi när vi klappa våra kläder
4. Torsdag = Så göra vi när vi hänga våra kläder
5. Fredag = Så göra vi när vi mangla våra kläder
6. Lördag = Så göra vi när vi skura våra golv
7. Söndag = Så göra vi när till kyrkan vi gå

Tvätt i Holmareds by, Töllsjö socken, Västergötland. Foto Allan Nilsson 1948.
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Moster Ingeborg

2.
Jag har en gammal moster …
Så här svajar fjädern …
Så här svajar hatten …
o.s.v.
3.
Jag har en gammal moster …
Så här svajar muffen …
Så här svajar fjädern …
o.s.v.

4.
Jag har en gammal moster …
Så här svajar kjolen …
Så här svajar muffen …
o.s.v.
5.
Jag har en gammal moster …
Så här svajar moster …
Så här svajar kjolen …
o.s.v.

Jag   har  en gam-mal  mos-ter  som    heter   Ing-e - borg.    Jag

 bru-kar  hen-ne    här-ma    när hon  går på   sta-dens  torg.     Så

här       sva-jar     hat-ten     och     hat-ten   sva-jar     så,           så

här        sva-jar     hat-ten      och     hat-ten   sva-jar     så. 

Ett torg i Malmö. Foto Erik Liljeroth 1954.
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