
 

 

Limerickar DIGITA'I 2020 
Patrullerna fick i uppgift att skriva en småländsk limerick. Många fina limerickar kom in. Läs och 
njut.  
 
 
En scoutledare från Värnamo 
ville i vindskydd bo. 
Skulle åka på Ta'i 
men fick så inte bli, 
fick stanna hemma i lugn och ro 
Södra 1 
 
 
En glad scout ifrån Oskarshamn 
ville mysa i en vänlig famn 
Kim min, kom hit! 
Det är Alex, din skit! 
Om hen ändå vart bättre på namn 
Red Herrings 
 
 
En liten scout från Bor 
Snubblade i ett lingonsnår 
Och det var ju synd 
För han gjorde inget fynd 
Utan slog sig och fick ett sår  
HägernÄgern 
 
 
Ett puffande sällskap från Sveriges tredje största landskap 
Firade sin 2-årsdag med cigarrer och vänskap 
Drycken flöda 
i kampen bemöda 
sig att få röka mer cigarrer och sprida kunskap  
Cirkulationsplats skog 
 
 
Från mörkaste skogen i Småland 
Till mer civiliserade Halland 
Finns scouter som Tar i 
För att det till sist ska bli ”vi” 
Som får pokalen och hyllas av b(r)assband  
Nissadalen 2 
 
 



 

 

Det var en scout ifrån Hult 
som råkade skapa tumult.  
När hen tog ett dopp  
utan kläder på kropp.  
Endast iförd en fez på sin skult. 
Bifrost 
 
 
Vi ta bilde på Krösabär och massipan 
röda stugor, hästa och uttra på stan 
fö det är pandemi 
vi kö årets Ta-i 
framfö skärmar i kyrkan på hemmaplan  
Hallonbåt 
 
 
Ett gäng med scouter från Värnamo 
Klurade på chiffer i godan ro 
Då dök det upp en fråga 
Skulle någon av dem våga 
De löste det bättre än någon kunde tro 
Ta'i Rävarna 
 
 
Det bodde en kvinna i Gränna 
Som alla karameller råka bränna 
Hon svedde sina händer 
Och tappa alla tänder 
Sen ville ingen henne känna 
Mormorslillaguldklimp 
 
 
Ja' sa hej till lilla mossan 
som satt och mjölkade kossan 
"Imo'n ä' de' tossda'", 
sa hon o' hosta' 
o' gav en örfil till brossan  
Patrull Rosara 
 
 
Från Smålands djupa skogar kom en påg, 
som kan trycka både famn och katalog.  
Tvättar bilen gör han ofta,  
lagar mat i yllekofta, 
köper grillar till sin kära pedagog.  
Vilse på ängen 
 



 

 

Det bodde en bonne i hånger 
Han hade sån ruvande ånger 
Sin gård spelat bort 
Aldrig vunnit en pott 
Han fick nöja sig med att sjunga sånger...  
Chilla mä bonnen 
 
 
En pojkscout från småländska Ryd 
som voro allt annat än pryd 
har blottat sin bringa 
och börjat att springa 
och uppvisat fräck attityd  
Bättre gå på vägen.. 
 
 
En management-scout från hult 
Ville skapa ett jordbruks-tumult 
Grävde upp sin potatis 
och sålde den gratis 
Fick jobb i New York som konsult 
Våra flickor 
 
 
Den korpulente scouten från Hok 
läste en matlagningsbok  
Allt ville han laga 
matlusten behaga  
Hans midjemått löpte amok  
Våra pojkar 
 
 
Det var en scout från Älmhult 
Som trodde han hamnat i en cult 
Till ledaren han gick 
Förklaring han fick 
Nu är han i kyrkan en grundbult 
Landsvägsriddarna 
 
 
En kort liten kille från Taberg  
Som målade båten med rödfärg  
Han somna' på däck  
och vaknade näck  
Blev känd för sin storlek som Röd Dvärg 
Snövit   
 


