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Troppssang 1. Bodø 

Tone: Maivisen. Av tidligere speider i troppen; Erling Svanberg 

 

Fram og opp er den kurs vi har satt oss 

til den høyeste blånende topp. 

Pågangsmotet har aldri forlatt oss 

det er medfødt i første Bodø tropp. 

Gjennom skog og mark, gjennom livet 

skal vi finne den rette vei og sti. 

Og hver hindring skal sangen fordrive, 

derfor synger vi denne melodi. 

 

Etter kart og kompass kan vi farte 

ut i villmark som bjørnen på rov. 

Men det beste kompasset og kartet 

i vårt liv er vårt løfte og vår lov. 

Gjennom verdens brokete vrimmel 

skal vi aldri behøve å gå vill, 

når vi bærer i hjertet en himmel 

i en flamme av evighetens ild. 

 

Speiderlivet er alvor og glede 

i en blanding i skjønn harmoni 

Og humøret er alltid til stede, 

når vi stemmer i denne melodi. 

La den følge oss gjennom verden, 

la den vise oss veien fram og opp. 

La den klinge i hjertet på ferden 

Hos hver speider i første Bodø tropp. 
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Knutsen Og Ludvigsen - Dum og deilig 

 
Kjenner at det er sånn kribleri 

som sprer seg i fra magen. 
Sku' tro vi hadde spist igjen 

Nå skal drømmene få slippe fri, 
for i dag er selve dagen 

Og Knutsen går med nervene i spenn 
 

Nå er scenen klar og jeg tar mikrofonen, 
tusen øyne lyser mot meg 

 
Refreng: 

Og jeg er dum og deilig, juba juba - øver foran speilet 
Dum og deilig, juba juba - danser som en snegle 

Dum og deilig - nå går det bra - juba juba 
 

Scenen er en gammel gyngehest, 
gitaren er en skinke 

Ikke rart at folk er vill' 
Alt er stilig og det svinger mest 

med syltetøy som sminke 
Skjønner ikke at vi får det til 

 
Nå er scenen klar... +  ref. 

 
Bro: 

Ingen kan ha fødselsdag hver dag 
Det er et år fra jul til jul 

dager fins i alle farger, også grå, men så 
Den som venter han skal få 

 
Det er min tur i dag til å ta mikrofonen 

Tusen øyne lyser mot meg 
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Sorte Tyr 

Sorte Tyr ifra mambostammen 

lot krigerne kalle sammen, 

for i stammen var bitter nød – 

det var mangel på men’skekjød. 

 

A-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou, 

a-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou. 

 

Omba-omba-ratsja, 

omba-omba-ratsja, 

omba-omba-ratsja, 

omba-omba-ratsja, 

omba-omba-ratsja. 

 

 

Det er en fin ting å vinne venner 
 

T: Anne M. Brodal M: Jack Judge/Harry Williams. Melodi: 
Tipperary 

 
It’s a long way to Tipperary, it’s a long way to go, 

It’s a long way to Tipperary to the sweetest girl I know! 
Goodbye Piccadilly, farewell Leichester Square! 

It’s a long, long way to Tipperary, but my heart’s right there! 
 
 

Det er en fin ting å vinne venner, og så lett går det til: 
Den som sitter her ved din side kan du vinne med et smil. 

Du skal aldri mer alene i mørke natten gå. 
Det er en fin, fin ting å vinne venner. Du kan gjøre det nå. 
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Har du gått og vasset klissvåt 
Skrevet av: Tore Arnesen 

 
Har du gått og vasset klissvåt gjennom regnet 

og allikevel hatt overflod av sang, 
for der foran deg og bak deg alle vegne, 
var det våte speidere som gikk og sang. 
Har du fanget denne rare enkle gleden 
som er gjemt i det å dele vondt og godt 

med en venneflokk og sammen streve med den 
kanskje nokså sure jobben en har fått? 

 
Har du stått en natt når leirens mange lyder 

hadde stilnet og ditt sinn var falt til ro 
under bleke stjerner mens en egen glede 

grep deg – som du kanskje ikke helt forstod? 
Har du stirret inn i flammene fra bålet, 

sett dem synke, bli til glør og langsomt dø 
mens det dypest i deg våknet nye tanker 
og ble sådd så mangt et spiredyktig frø? 
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Slik er det å være speider 
T+M. Trad. Melodi: Glory, glory, hallelujah 

 

Leder’n kommer i sin bil, og assen bruker buss. 

Peffen bruker sykkel, og hun lager ikke kluss. 

Assen går på rulleskøyter, ruller alt hun kan, 

men de stakkars speiderpikene må traske alle mann. 

 

Refreng: 

:/: Slik er det å være speider, :/: 

når vi skal dra på leir. 

 

Leder’n spiser oksebryst, og assen spiser and. 

Peffene får pølser, og de syns at det går an. 

Assene får seikaker og pudding som er rød, 

men de stakkars speiderpikene får bare vann og brød. 

 

Refreng 

 

Leder’n drikker kaffe, og assene får te. 

Peffen drikker kakao og greier seg med det. 

Assene får solbærsaft og drikker alt de kan, 

mens de stakkars speiderpikene får nøye seg med vann. 

 

Refreng 

 

Leder’n bruker Lano, og assen bruker Lux. 

Peffen bruker Sterilan, her er det ikke juks. 

Assen bruker Sun Light, ja, man skal jo lukte godt, 

mens de stakkars speiderpiker synes at Tomte-skur er flott. 

 

Refreng 

 



 1. Bodø speidergruppe                                                                                                                      1. Bodø 
speidergruppe  
 

Leder’n sover i sin seng, og assen på madrass. 

Peffen bruker dynetrekk og fyller det med grass. 

Assen bruker bjerkeløv og trives godt med det, 

mens de stakkars speiderpikene må legge seg på bakken ned. 

 

Refreng 

 

Leder’n hun gjør ingenting, og assen litegrann. 

Peffen skulker unna hver gang hun skal hente vann. 

Assen rydder ørlite og løfter bort en kopp, 

Mens de stakkars speiderpikene må stå og vaske opp. 

 

Refreng 

 

 

Black Socks 
Sing as a two-part round, one half singing the "verse" and the other half "not yet, not yet, etc." 

Black socks, they never get dirty, 
The longer you wear them the stronger they get. 

Sometimes I think I should wash them, 
But something inside me says 

No, no, not yet. 
Not yet, not yet, not yet... 
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Lord Baden-Powell i England satt 
 

T: Margrethe Parm. M:Trad. 

 

Lord Baden-Powell I England satt, 

han hadde fått en idé. 

Han satte på seg sin cowboyhatt 

og sa: ”Nå verden skal se 

at der skal bli speidere til! 

Ja, der skal bli mange umåtelig mange 

små speidere, små speidere 

og gutter som kan hva de vil.” 

 

En to-tre piker i London satt, 

og tenk, en dag fikk de se 

no’n kjekke gutter med speiderhatt 

og buksen over sitt kne. 

Da sa de så lurt med et smil: 

”Det der kan vi også, ja vi kan jo også 

bli speidere, ja, speidere 

og jenter som kan hva de vil.” 

 

Fra England over til USA, 

til Polen, Holland og Sveits, 

til Afrika og til India 

med mer gikk budet på reis: 

”Hello girls! Come on! So can we! 

Wohl können wir auch, ja, bli scoutflickor alla. 

Allons, comme ca! Heng I, tralla! 

For cerkes og scoutsky hurra!” 
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I Norge gnisten fikk oss i brann, 

her gikk vi fram for vår sak. 

En hjertesak som vi alle mann 

har slitt og stridt for i dag. 

Med båt, tog og busser og bil 

vi kommer og viser at vi kan jo også! 

For speidere, ja speidere 

Er jenter som kan hva de vil! 
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Vi har leirbål her 

T; Trad. M: Anne M. Brodal. Melodi: I den mørke kveld 

1. Vi har leirbål her   2. Alt hva vi har kjær 
ved den dype sjø   om i nord og sør, 
mellom slanke trær   kan vi skimte her 
på vår egen ø.    i de gyldne glør. 

 
3. Ja, ved solnedgang   4. Vi har leirbål her 

stilner skog og sjø,   ved den dype fjord, 
mens vår egen sang   mellom slanke trær 

toner om vår ø.   på vår egen jord. 
 

 
 

I den mørke kveld 
 

T+M: Anne M. Brodal 

 
1. :/: I den mørke kveld :/:  2. :/: På en gammel vei :/: 
:/: lyser bålets glør :/:   :/: med så mange spor:/: 

:/: på en gammel vei :/:  :/: mot det fjerne land:/: 
:/: vi har vandret før :/:  :/: hvor vår lengsel bor :/: 

 
3. :/: Mot den fjerne kyst :/:  4. :/: Ved et gammelt kors :/: 

:/: Der det tause savn :/:  :/: der all synd og skam :/: 
:/: i mitt eget bryst :/:   :/: i et fattig liv :/: 

:/: finner fredens havn :/:  :/: slettes ut av Ham :/: 
 

5. :/: I den mørke kveld :/: 
:/: lyser bålets glør :/: 

:/: på en gammel vei :/: 
:/: vi har vandret før :/: 
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Joggi joggi joggi! 

Hei hei hei! 

Joggi joggi joggi! 

Hei hei hei! 

Joggi! 

Hei! 

Joggi! 

Hei! 

Joggi joggi joggi! 

Hei hei hei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den var god, den var bra, 

Den var slett ikke dårlig, 

Den må vi ha minst en 

gang årlig. 

Hysj, ka sa ho? 
Hysj, ka sa ho? 

Mase, mase, mase 
Mase, mase, mase 

Eg vil ikkje være heime 
Eg vil ikkje være heime 
Eg vil ikkje vaske opp! 
Eg vil ikkje vaske opp! 

 

Den var vannet overmåte 
Vi har ingen redningsflåte. 

Hu, hei, ville dyr. 
Blå elefanter på sykkeltur. 
Franske bukser er inn i år. 
Leder’n vår har hockey-hår 
Olga-Olga-Ug-ah-tørrfesk 

 

ROP 
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Bidrar til følgende mål: 

K-13 Utvikle musikalitet og musikalske ferdigheter. 
L-5 Spre glede. 
 


