
Dans kring  
granen 

 

 

Små grodorna  
 
Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. 

Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. 

 

Ej öron, ej öron, ej svansar hava de. 

Ej öron, ej öron, ej svansar hava de. 

 

Kou ack ack ack, kou ack ack ack, 

kou ack ack ack ack kaa. 
 

Kou ack ack ack, kou ack ack ack, 

kou ack ack ack ack kaa. 

C C     G  G G     C 

Vi äro musikanter 
Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg. 
Vi äro musikanter, allt i från Skaraborg. 
 
Vi kan spela fio lio lio lej, 
vi kan spela basfiol och flöjt. 
 
och vi kan dansa bom faderala bom faderala bom faderala, 
vi kan dansa bomfaderala bomfaderalan lej. 
 
Vi kan spela fio lio lio lej, 
vi kan spela basfiol och flöjt. 
 
och vi kan dansa andra hållet andra hållet, andra hållet 
och vi kan dansa andra hållet andra hållet, andra hållet  

C G       C 

Trumkomp: Enkelkomp 

Trumkomp: 4/4komp eller Enkelkomp 
Bas: Långatoner eller växelbas.  



 

 

Karusellen  

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär, 

här är karusellen, 

som ska gå till kvällen. 

Tio för de stora och fem för de små. 

Skynda på, skynda på, 

nu ska karusellen gå. 

För ha, ha, ha, nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och Lundström och ja'. 

För ha, ha, ha, nu går det så bra, 

för Andersson och Pettersson och Lundström och ja'. 

G G C D    G 

G G C    D G 

G C D G 

G C D G 

Nu är det jul igen (3/4 takt) 
  
C                                                                                             C 

Nu är det jul igen, ja nu är det jul igen och julen vararen till påska. 

C                                                                                           G 

Nu är det jul igen, ja nu är det jul igen och julen vararen till påska 

F                                 C                              G                            C 

Det var inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fasta 
F                                 C                              G                              C 

Det var inte sant och det var inte sant för däremellan kommer fasta 

C C C G 

C C C G 

F C G C 

F C G C 

Trumkomp: Enkelkomp 
Bas: En på varje pulsslag.   

Trumkomp: Tretakt! 
Bas: Långa bastoner.   



Prästens lilla kråka  (3/4 takt) 

 
G                            C                          D                                 G                 
Prästens lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade hon som körde. 
G                            C                          D                                 G                 
Prästens lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade hon som körde. 
G                                C                               D 
Än slank hon hit, och än slank hon dit, och än slänk hon ner i diket. 

G                                
C                               
D 

G C D G 

G C D G 

G______ C______ D G 

G______ C______ D G 

 

 

Trumkomp: Tretakt! 
Bas: Långa bastoner.   


