
    10 klassiska

julsånger 
   till dans kring granen



1.  Nu är det jul igen
2.  Nu tändas tusen juleljus
3.  Nej, se det snöar
4.  Nu har vi jul här i vårt hus
5.  Raska fötter springa tripp, tripp, tripp 
6.  Hej tomtegubbar
7.  Sockerbagaren
8.  Pepparkaksgubbar
9.  Räven raskar över isen
10.  Tomtarnas julnatt (midnatt råder)

Låt julstämningen sprida sig i huset
Samla familjen och tänd ljuset
Sjung upp dig och ta ton
Så infinner sig den efterlängtade ron



1. Nu är det jul igen och nu är det jul igen 
och julen varar väl till påska. 
Nu är det jul igen och nu är det jul igen 
och julen varar väl till påska.

2. Det var inte sant och det var inte sant, 
för där emellan kommer fasta. 
Det var inte sant och det var inte sant, 
för där emellan kommer fasta.

1. Nu är 
det jul igen

Text och musik: Traditionell



1. Nu tändas tusen juleljus 
på jordens mörka rund, 
och tusen, tusen stråla ock 
på himlens djupblå grund.

2. Och över stad och land i kväll 
går julens glada bud, 
att född är Herren Jesus Krist, 
vår Frälsare och Gud.

3. Du stjärna över Betlehem, 
o, låt ditt milda ljus 
få lysa in med hopp och frid 
i varje hem och hus!

4. I varje hjärta armt och mörkt 
sänd du en stråle blid, 
en stråle av Guds kärleks ljus 
i signad juletid!

2. Nu tändas 
tusen juleljus

Text och musik: Emmy Köhler



1. 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!

2. 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.

3. 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 slå ytterskär. 
Hurra för vintern, för vintern, som äntligt är här!

3. Nej, se det snöar

Text och musik: Felix Körling



4. Nu har vi 
jul här i vårt hus
1. Nu ha vi ljus här i vårt hus, 
julen är kommen, hopp tra-la-la-la! 
Barnen i ring dansa omkring, dansa omkring. 
Granen står så grön och grann i stugan, 
granen står så grön och grann i stugan. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la!

2. Kom lilla vän, kom nu igen, 
dansa kring granen, hopp tra-la-la-la! 
Glädjen är stor, syster och bror, syster och bror, 
pappa, mamma, alla gå i dansen. 
Pappa, mamma, alla gå i dansen. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!

3. Kom tag en sväng, klappar i mängd, 
julbocken hämtat, hopp traa-la-la-la! 
Lutfisk och gröt, tårta så söt, tårta så söt, 
få vi sedan när vi tröttnat dansa. 
Få vi sedan när vi tröttnat dansa. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la!

Text: Rafael Hertzberg 
Musik: Johanna Ölander



5. Raska 
fötter springa 
tripp, tripp, tripp
1. Raska fötter springa tripp, tripp, tripp! 
Mamma har så bråttom klipp, klipp, klipp! 
Juleklappar lackas in. 
Dörren stängs för näsan din. 
Det är bara roligt.

2. Pappa har gått ut i sta’n, sta’n, sta’n; 
Köper där en präktig gran, gran, gran. 
Den skall hängas riktigt full, 
Först en stjärna utav gull, 
Nötter sen och äpplen.

3. Se nu är ju allting klart, klart, klart. 
Barnen rusa in med fart, fart, fart. 
Vem står där i pappas rock? 
Jo, det är vår julebock. 
Han har säkert klappar.

4. Alla barnen ropa: “Ack, ack, ack; 
Snälla rara pappa, tack, tack, tack!” 
Margit får en docka stor. 
Gungehäst får lille bror. 
Stina får en kälke.

Text: Sigrid Sköldberg-Pettersson 
Musik: Emmy Köhler



Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara! 
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara! 
En liten tid vi leva här, med mycket möda och stort besvär. 
Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara!

6. Hej tomtegubbar

Text och musik: Traditionell



1. En sockerbagare här bor i staden, 
han bakar kakor mest hela dagen. 
Han bakar stora, han bakar små, 
han bakar några med socker på.

2. Och i hans fönster hänger julgranssaker 
och hästar, grisar och pepparkakor. 
Och är du snäller så kan du få, 
men är du stygger så får du gå.

7. Sockerbagaren

Text och musik: Alice Tegnér



1. Vi komma, vi komma från Pepparkakeland 
Och vägen vi vandrat tillsammans hand i hand 
Så bruna, så bruna vi äro alla tre 
Korinter till ögon och hattarna på sne’.

2. Tre gubbar, tre gubbar från Pepparkakeland 
Till julen, till julen vi komma hand i hand 
Men tomten och bocken vi lämnat vid vår spis 
De ville inte resa från vår pepparkakegris.

8. Pepparkaksgubbar

Text: Alice Tegnér
Musik: Astrid Gullstrand



9. Räven raskar 
över isen
1. Räven raskar över isen. 
Räven raskar över isen. 
Får jag lov och får jag lov, 
att sjunga flickornas visa? 
Så här gör flickorna, var de går, 
och var de sitter och var de står. 
Får jag lov, och får jag lov 
Att sjunga flickornas visa?

2. Räven raskar över isen. 
Räven raskar över isen. 
Får jag lov och får jag lov, 
att sjunga gossarnas visa? 
Så här gör gossarna, var de går, 
och var de sitter och var de står. 
Får jag lov, och får jag lov 
Att sjunga gossarnas visa?

3. Räven raskar över isen. 
Räven raskar över isen. 
Får jag lov och får jag lov, 
att sjunga gummornas visa? 
Så här gör gummorna, var de går, 
och var de sitter och var de står. 
Får jag lov, och får jag lov 
Att sjunga gummornas visa?

Text och musik: Traditionell



10. Tomtarnas julnatt
1. Midnatt råder, det är tyst i husen, tyst i husen, 
alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen. 
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp.

2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna, 
lyssna, speja, trippa fram på tårna, fram på tårna. 
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp.

3. Snälla folket låtit maten rara, maten rara, 
stå på bordet åt en tomteskara, tomteskara. 
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp.

4. Hur de mysa, hoppa upp bland faten, upp bland faten, 
tissla, tassla: “God är julematen!”, “Julematen!” 
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp.

5. Gröt och skinka, lilla äpplebiten, äpplebiten, 
tänk, så rart det smakar Nisse liten! Nisse liten! 
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp.

6. Nu till lekar! Glada skrattet klingar, skrattet klingar, 
rundt om granen skaran muntert svingar, muntert svingar. 
Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp.

Text: Alfred Smedberg
Musik: Vilhelm Sefve-Svensson




