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Sankta Lucia 

 

Sankta Lucia, ljusklara hägring, 

sprid i vår vinternatt glans av din fägring. 

Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. 

Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. 

 

Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar, 

signade lågors vakt skydd åt oss bringar. 

Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. 

Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. 

 

 

  



Staffan var en stallerdräng 

 

Staffan var en stalledräng. 

Vi tackom nu så gärna. 

Han vattna’ sina fålar fem, 

Allt för den ljusa stjärna. 

Ingen dager synes än, 

Stjärnorna på himmelen de blänka. 

 

Bästa fålen apelgrå, 

vi tackom nu så gärna, 

den rider Staffan själv uppå, 

allt för den ljusa stjärna. 

Ingen dager synes än, 

stjärnorna på himmelen de blänka. 

 

Nu är eld uti var spis, 

vi tackom nu så gärna, 

julegröt och julegris, 

allt för den ljusa stjärna. 

Ingen dager synes än, 

stjärnorna på himmelen de blänka. 



 

Nu är jul uti vart hus, 

vi tackom nu så gärna, 

julgran och juleljus, 

allt för den ljusa stjärna. 

Ingen dager synes än, 

stjärnorna på himmelen de blänka. 

 

Lusse Lelle 
 

Lusse Lelle, Lusse Lelle. 

Elva nätter före jul. 

Lusse Lelle, Lusse Lelle. 

Elva nätter före jul. 

Nu äro vi hitkomna 

så näst före jul. 

Nu äro vi hitkomna 

så näst före jul.
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Sju vackra flickor i en ring 

 

Sju vackra flickor i en ring. 

Sju vackra flickor i en ring. 

Vackraste flickor häromkring 

ibland de flickor alla. 

 

Flickorna vända sig omkring, 

flickorna vända sig omkring, 

sökande efter vännen sin 

ibland de gossar alla. 

 

Vara vem det vara vill. 

Vara vem det vara vill. 

Den som jag räcker handen till, 

han får mitt unga hjärta. 

 

Nu kan jag vara riktigt glad. 

Nu kan jag vara riktigt glad. 

Nu har jag fått den jag vill ha 

ibland de gossar alla, 

ibland de gossar alla. 
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Valpen i fönstret 
 
 

Vad tar ni för valpen där i fönstret 

med svansen i vädret, så stolt? 

Vad tar ni för valpen där i fönstret? 

Jag hoppas ni ej har den sålt. 

 

För om jag far bort, sånt kan ju hända. 

Då vaktar han allt som jag har 

och bovarna skulle säkert vända, 

när de hör vilken stämma han har. 

 

Jag tror att en vovve är modellen. 

Den säkert blir min bästa dräng. 

Spatsera den måste man om kvällen 

och läggas hos matte/husse i säng. 

 

 

 



På objudna gäster får han skälla 

men inte på vänner till mig. 

Och inte på såna som är snälla 

och inte på dig och på mig. 

 

Jag vill inte ha en papegoja 

och inte en apa i bur. 

Med guldfiskar kan man inte skoja 

och hamstrar, de är så små djur. 

 

Vad tar ni för valpen där i fönstret 

som pannan i rynkor har lagt? 

Jag måste ha valpen där i fönstret 

fast mamma har nej till den sagt. 
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Nej, se det snöar 

 
Nej, se det snöar, nej, se det snöar, 

det var väl roligt, hurra! 

Nu blir det vinter, nu blir det vinter 

som vi har önskat, hurra! 

Då tar vi kälkarna fram och vantarna på, 

och sen vi åker i backen, hej, vad det ska gå! 

 

Och fram med skidan, och fram med skidan, 

och sen på backarna opp! 

Vi står på näsan, vi står på näsan, 

ibland när vi gör ett hopp. 

Men inte lipar vi, nej, det gör ingenting, 

om man i drivan den mjuka ett tag rullar kring. 

 

Och isen ligger, och isen ligger, 

liksom en spegel så klar. 

Och snabbt som vinden, och snabbt som vinden, 

på skridsko fram vi då far. 

Vi sätta rovor ibland och slår ytterskär. 

Hurra för vintern, för vintern, som äntligt är här! 

  



SÅNG-JULKALENDER 2020 - 17 December 
 

Jag såg mamma kyssa tomten 
 

 
Jag såg mamma kyssa tomten jag 

Tänk om våran pappa kommit då? 

Jag hade gömt mig i en vrå, 

för att titta lite på, 

ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. 

 

Och då fick tomten mammas klapp och kyss 

Sedan sa hon, "Åh, vad du är bra! 

Nej, ingen ser att det är du. 

Men jag såg att det var 

tomten mamma kysste i går kväll! 
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Tomtarnas julnatt 
 

Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i husen. 

Alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen. 

Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 

 

Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna, 

lyssna, speja, trippa fram på tårna, fram på tårna. 

Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 

 

Snälla folket låtit maten rara, maten rara, 

stå på bordet åt en tomteskara, tomteskara. 

Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 

 

Hur de mysa, hoppa upp bland faten, upp bland faten, 

tissla, tassla: “God är julematen!”, “Julematen!” 

Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 

 

 



Gröt och skinka, lilla äpplebiten, äpplebiten, 

tänk, så rart det smakar Nisse liten! Nisse liten! 

Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 

 

Nu till lekar! Glada skrattet klingar, skrattet klingar, 

rundt om granen skaran muntert svingar, muntert svingar. 

Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 

 

Natten lider. Snart de tomtar snälla, tomtar snälla, 

kvickt och näpet allt i ordning ställa, ordning ställa. 

Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 

 

Sedan åter in i tysta vrårna, tysta vrårna, 

tomteskaran, tassar nätt på tårna, nätt på tårna. 

Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 


