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Tekst 
 

1 

Jeg er byens bager, bager søde kager 

når jeg skal i gang, synger jeg en sang 

melet det er tungt, når det slæbes rundt 

melet børstes af, sådan er min dag 

børste børste hop hop hop, børste børste hop hop hop 

buk dig ned, bliv nu ved, melet det skal af 

 

 2 

Jeg er byens murer, tunge sten jeg bruger 

når jeg skal i gang, synger jeg en sang 

gruset det er tungt, når det slæbes rundt 

støvet børstes af, sådan er min dag 

børste børste hop hop hop,  børste børste hop hop hop 

buk dig ned, bliv nu ved, støvet det skal af 

 

 3 

Jeg er skorstensfejer, altid som jeg plejer 

når jeg skal i gang, synger jeg en sang 

kost og stige det er tungt,  når det slæbes byen rundt 

soden børstes af, sådan er min dag 

børste børste hop hop hop,  børste børste hop hop hop 

buk dig ned, bliv nu ved, soden den skal af 

  



Bevægelser 
 

Alle står i en rundkreds. 

 

1 

På ”Jeg er byens bager” ælt ”dejen” foran dig fire gange i rytme til sangen med skiftevis højre hånd og 
venstre hånd. 

På ”bager søde kager” rul dejen ud med en kagerulle. 

På ”når jeg skal i gang, synger jeg en sang” gå på stedet og sving energisk med armene. 

På ”melet det er tungt, når det slæbes rundt” hold armene som om du bærer en tung sæk mel over 
skulderen, mens du går med tunge skridt på stedet i takt til sangen. 

På ”melet børstes af, sådan er min dag” børst først melet af venstre arm og så af højre arm i takt til 
musikken. 

På ”børste børste hop hop hop” børst hænderne mod hinanden to gange og hop så tre gange. 

På ”buk dig ned, bliv nu ved, melet det skal af” buk dig ned og børst først skinneben, knæ og så lår i takt til 
sangen. 

 

2 

På ”Jeg er byens” tag mørtel med en murer ske. 

På ”mu-rer” læg mørtel på muren. 

På ”tunge sten” læg en mursten på med den anden hånd. 

På ”brug-er” skrab det overskydende mørtel væk med murer skeen. 

Herefter er bevægelserne som i første vers. 

 

3 

På ”Jeg er skorstensfejer, altid som jeg plejer” hold kosten foran dig med begge hænder og bevæg den op 
og ned som om du renser en skorsten. 

På ”når jeg skal i gang, synger jeg en sang” gå på stedet og sving energisk med armene. 

På ”kost” hold kosten med venstre hånd. 

På ”stige” hold stigen med højre hånd. 

Herefter er bevægelserne som i første vers. 

 

NB: Versene kan synges samlet eller enkeltvis. 



Bevægelser  - Vers 1 
Alle står i en rundkreds. 

 

  



Bevægelser  - Vers 2 

  



Bevægelser  - Vers 3 

 


