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Der var engang en bil 

Der var engang en bil 

Der var engang en RACERBIL 

Race – Race – Racerbil 

Der var engang en bil 

 

Den bil ku’køre stærkt 

Den bil ku’køre stærkt 

Den bil ku’ køre superstærkt 

Sup – Sup – Superstærkt 

Den bil ku’ køre stærkt 

 

 

Racerbil 

 

 

 

Der var engang en bus 

Der var engang en bus 

Der vare engang en SKOLEBUS 

Skol  Skol skolebus 

Der var engang en bus 

 

Der var engang en bil 

Der var engang en bil 

Der var engang en RUTEBIL 

Rut – Rut – Rutebil 

Der var engang en bil 

 

De kørte rundt og rundt 

De kørte rundt og rundt 

De kørte rundt med dig og mig 

Rundt med - Mig og dig 

Til alle folk sku’ af 

Rutebil / Bus 

 

 

 

 

 

 

 



Der var engang en bil 

Der var engang en bil 

Der var engang en VAREBIL 

Var – var  varebil 

Der var engang en bil 

 

Der var engang en bil 

Der var engang en bil 

Der var en gang en LASTBIL 

Last  last lastbil 

Der var engang en bil 

 

 

Den kørte rundt med ting 

Den kørte rundt med ting 

Den kørte rundt med tunge ting 

Ting Tang – Tunge ting 

Den kørte rundt med ting 

 

Varebil 

 

 

Lastbil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der var engang en bil 

Der var engang en bil 

Der var engang en brand - bil 

Brand ! brand !– Det brænder bil ! 

Der var engang en bil 

 

Den bil ku’ slukke ild 

Den bil ku’ slukke ild 

Den bil ku slukke - Ildebrand 

Hu’  Hej –med Postevand 

Den bil ku’ slukke ild 

 

Brandbil 

 

 

Der var engang en bil 

Der var engang en bil 

Der var en ambulancebil 

Hu Hej Ba Bu Ba - bil 

Der var engang en bil 

 

Den hented syge folk 

Den hented syge folk 

Den hented folk fra ”fjern og nær”. 

og fra ”hist og her” 

Den hented syge folk 

Ambulance 

 

 

Når BILEN går i stå 

Når bilen går i stå 

Så kommer der en bil med KRAN 

Kran - Kran – med Løftekran 

Når bilen går i stå. 

 

Så kører den igen 

Så kører den igen 

Når Kranen kører bilen hjem, 

til sig selv igen 

Så kører den igen 

Kranbil 

 

 


