
Jultajm

Sång nr. Titel Sida

Texthäfte till
CD Skiva:Jultajm

1 Ritsch ratsch
2 Enebärsbusken
3 Prästens lilla kråka
4 Vi äro musikanter
5 Morsgrisar
6 Björnen sover
7 Litet hus
8 Karusellen 
9 Tomten dansar
10 Små grodorna 
11 Räven raskar 
12 Nu är det jul igen
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T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Ritsch ratsch

 Sidan 1     Sång nr 1 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

-Klappa händerna och stampa med fötterna

C
Ritsch, ratsch,
    
Fili-bom-bom-bom
      G
Fili-bom-bom-bom
      C
Fili-bom-bom-bom

Ritsch, ratsch, 

Fili-bom-bom-bom
      G
Fili-bom-bom-bom
      C
Fili-bom

C
Söderström
       G                      C
Fru Söderström, fru Söderström

Söderström
        G                 C
Och lilla mamsell Roos

        F               C
Och ge mig lite Vichyvatten
G                  C
Vichyvatten, Vichyvatten
F                C
Ge mig lite Vichyvatten
G                 C
Vichyvatten DUSCH!

-Rubbet en gång till.



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Enebärsbusken

 Sidan 2     Sång nr 2 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

Håll varandras händer och gå runt granen medsols.

1.
C
Så går vi runt om en enebärs-busk
G                      C
Enebärs-busk, enebärs-busk

Så går vi runt om en enebärs-busk
G                                  C
Tidigt en måndags morgon

-Stanna och tvätta kläderna för hand. Ingen tvättmaskin här inte.

C
Så gör vi när vi
 
Tvättar våra kläder
G
Tvättar våra kläder
C
Tvättar våra kläder

Så gör vi när vi

Tvättar våra kläder
G                                  C
Tidigt en måndags morgon

2.
Så går vi runt om en enebärs-busk
…Tidigt en tisdags morgon

-Stanna och skölj så det stänker ordentligt om tvätten.

Så gör vi när vi
Sköljer våra kläder…
…Tidigt en tisdags morgon

3.
Så går vi runt om en enebärs-busk
..Tidigt en onsdags morgon

-Stanna och häng upp den otroligt rena tvätten på sträcket



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Enebärsbusken

 Sidan 3     Sång nr 2 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

Så gör vi när vi
Hänger våra kläder…
…tidigt en onsdags morgon

4. 
Så går vi runt om en enebärs-busk
…Tidigt en torsdags morgon

-Stanna och jobba med strykjärnet.

Så gör vi när vi
Stryker våra kläder…
…tidigt en torsdags morgon

5.
Så går vi runt om en enebärs-busk
…Tidigt en fredags morgon

-Stanna och veva den gamla motorlösa mangeln.

Så gör vi när vi
manglar våra kläder …
…Tidigt en fredags morgon

6. 
Så går vi runt om en enebärs-busk
…Tidigt en lördags morgon

-Stanna, gå ner på knä och skura.

Så gör vi när vi 
Skurar våra golv 
…Tidigt en lördags morgon

7.
Så går vi runt om en enebärs-busk
…Tidigt en söndags morgon

-Gå armkrok och buga till höger och vänster.

Så gör vi när vi 
Går på Promenaden
Visar oss i staden
Går på Promenaden
Så gör vi när vi 
Går på Promenaden
tidigt en söndags morgon



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Prästens lilla kråka

 Sidan 4     Sång nr 3 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

-Håll i hand och dansa runt granen medsols.

F
Prästens lilla kråka
B
Skulle ut och åka
C                               F
Ingen hade hon som körde

F
Prästens lilla kråka
B
Skulle ut och åka
C                               F
Ingen hade hon som körde

-Stanna upp!

F
Å än slank hon hit       -ramla inåt mot granen
    B
Å än slank hon dit     -ramla bakåt från granen
    C                          F
Å än slank hon ner i dike   -ramla framåt på golvet

F
Å än slank hon hit     -ramla framåt mot granen
    B
Å än slank hon dit     -ramla bakåt från granen
     C                          F
Å  än slank hon ner i dike   -ramla framåt på golvet

-Repris på rubbet



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Vi äro musikanter

 Sidan 5     Sång nr 4 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

-Håll i hand och gå medsols runt granen.

C
Vi äro musikanter
      G              C
Allt ifrån Skaraborg

Vi äro musikanter
      G              C
Allt ifrån Skaraborg

-Släpp hand-taget och låtsas-spela.

C
Vi kan spela
G        C
Fio-lio-lio-lej

Vi kan spela
 G

       C

-Sidgalopp

C
Och vi kan dansa bom-faderalla
G
Bom-faderalla
C
Bom-faderalla

Vi kan dansa bom-faderalla
G
Bom-faderallan-
C
Lej

-Gå.



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Vi äro musikanter

 Sidan 6     Sång nr 4 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

C
Vi kan spela
G        C
Fio-lio-lio-lej

Vi kan spela
G
Bas�ol
        C
Och �öjt

-Sidgalopp, motsols.

C
Och vi kan dansa andra hållet
G
Andra hållet
 C
Andra hållet

Vi kan dansa andra hållet
G
Andra hållet
C 
Me ´

-Repris på rubbet



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Morsgrisar

 Sidan 7     Sång nr 5 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

-Håll i hand och dansa medsols.

C
Morsgrisar är vi allihopa
G
Allihopa
C
Allihopa

Morsgrisar är vi allihopa
G
Allihopa
C
Ja mä

-Stanna upp och peka på den närmaste och dig själv.

C    G
Du mä
      C
och ja mä
      G
Du mä
       C
och ja mä

Smutsgrisar är vi allihopa

Gottgrisar är vi allihopa

Spargrisar är vi allihopa

Kelgrisar är vi allihopa



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Björnen sover

 Sidan 8     Sång nr 6 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

-Björnen lägger sig och sover under granen, för det ska björnar göra på vintern. Alla går 
vaksamt runt granen medsols och sjunger:

C
Björnen sover, 
G
Björnen sover,
C     G       C
I sitt lugna bo

C
Björnen sover,
G 
Björnen sover,   
C     G       C
I sitt lugna bo

C                G  F
Han är inte farlig
G                  F   C
Bara man är varlig

Men man kan dock
G
Men man kan dock
C          G       C
Honom aldrig TRO!

-På TRO! rusar björnen fram och jagar dansarna. Den som blir tagen får bli björn nästa gång.

”Ny björn. In under granen. Sov gott.”

Björnen sover,
Björnen sover…



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Litet hus

 Sidan 9     Sång nr 7 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

1.
D                  A
Litet hus vid skogens slut  -Forma huset i luften
              D
Liten tomte tittar ut   -Speja
            A
Haren skuttar fram så fort  -Skutta med händerna
                            D
Knackar på dess port   -Knacka i hand�atan
                                 G
Hjälp, ack hjälp, ack hjälp nu mig -Knäpp händerna bedjande
A                      D
Annars skjuter jägarn mig  -Låtsas-skjut med gevär
                        A
Kom, ja  kom i stugan in  -Vinka in haren
                             D
Räck mig handen din   -Ta någon i hand

2.
En vers med mycket små rörelser

3.
En vers med mycket stora, brutala rörelser



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Karusellen

 Sidan      Sång nr 8 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

-Stå i ring vända mot granen. 
-Sparksteg på stället.

A            E7
Jungfru, jungfru
A
Jungfru, jungfru skär
Hm                E7
Här är karusellen
A
Som ska gå till kvällen

Tio för dom stora
 
 Fem för dom små
             D                E7
Skynda på, skynda på
                 A
För nu ska karusellen gå

-Sidgalopp medsols och stopp på ”ja”

A
För ha, ha, ha
     D
Nu går det så bra
     E7
För Andersson och Pettersson
       A
Och Lundström och ja

A
För ha, ha, ha
     D
Nu går det så bra
     E7
För Andersson och Pettersson
       A
Och Lundström och ja

-Rubbet en gång till.
-Börja med sparksteg på stället.

10



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Tomten dansar

 Sidan      Sång nr 9 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

-Håll i hand och gå medsols runt granen.

1.
E                                   H          E
Har du aldrig sett när tomten dansar
                                     H           E
Har du aldrig sett när tomten dansar
                            H
Du tror han inte dansa kan
-Gå in mot granen.
                                          E
Men han dansar som en verklig man
-Och tillbaks ut.

Och det var ETT
-Stopp och höger hand mot höger kind och gå vidare.
-Håll handen kvar på kinden medan du går.

2.
Har du aldrig sett när tomten dansar
Har du aldrig sett när tomten dansar
Du tror han inte dansa kan
-Gå in mot granen.
men han dansar som en verklig man
-Och tillbaks ut
Och det var ETT
-Stopp och höger hand mot höger kind.
Och det var TVÅ
-Vänster hand mot vänster kind. 
-Håll kvar händerna mot kinderna och gå vidare.

3.
Har du aldrig sett när tomten dansar
Har du aldrig sett när tomten dansar
Du tror han inte dansa kan
-Gå in mot granen.
Men han dansar som en verklig man
-Och tillbaks ut.
Och det var ETT
-Stanna och lägg höger hand mot höger kind.
Och det var TVÅ
-Vänster hand mot vänster kind.
Och det var TRE 
-Höger knä i golvet och kryp vidare.
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T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Tomten dansar

 Sidan      Sång nr 9 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

4.
Har du aldrig sett när tomten dansar
Har du aldrig sett när tomten dansar
Du tror han inte dansa kan
-Kryp in mot granen.
Men han dansar som en verklig man
-Och tillbaks ut.
Och det var ETT
-Stopp, stå upp och lägg höger hand mot höger kind.
Och det var TVÅ
-Vänster hand mot vänster kind.
Och det var TRE
-Höger knä i golvet.
Och det var FYR
-Vänster knä i golvet och kryp vidare runt granen.

5.
Har du aldrig sett när tomten dansar
Har du aldrig sett när tomten dansar
Du tror han inte dansa kan
-Kryp in mot granen.
Men han dansar som en verklig man
-Och tillbaks ut.
Och det var ETT
-Stopp, stå upp och höger hand mot höger kind.
Och det var TVÅ
-Vänster hand mot vänster kind.
Och det var TRE 
-Höger knä i golvet.
Och det var FYR
-Vänster knä i golvet.
Och det var FEM
-Höger armbåge i golvet och kryp vidare.

6.
Har du aldrig sett när tomten dansar
Har du aldrig sett när tomten dansar
Du tror han inte dansa kan
-Kryp in mot granen.
Men han dansar som en verklig man
-Och tillbaks ut.
Och det var ETT
-Stopp, stå upp och höger hand mot höger kind.
Och det var TVÅ

12



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Tomten dansar

 Sidan      Sång nr 9 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

-Vänster hand mot vänster kind.
Och det var TRE 
-Höger knä i golvet.
Och det var FYR
-Vänster knä i golvet.
Och det var FEM
-Höger armbåge i golvet.
Och det var SEX
-Vänster armbåge i golvet och kryp vidare.

7. 
Har du aldrig sett när tomten dansar
Har du aldrig sett när tomten dansar
Du tror han inte dansa kan
-Kryp in mot granen.
Men han dansar som en verklig man
-Och tillbaks ut.
Och det var ETT
-Stopp, stå upp och höger hand mot höger kind.
Och det var TVÅ
-Vänster hand mot vänster kind.
Och det var TRE 
-Höger knä i golvet.
Och det var FYR
-Vänster knä i golvet.
Och det var FEM
-Höger armbåge i golvet.
Och det var SEX
-Vänster armbåge i golvet
Och det var SJU
-Släng dig på magen och daska händerna i golvet
och skrik SJUUUUUUUUU.
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T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Små grodorna

 Sidan      Sång nr 10 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

14

Ta i hand och gå medsols runt granen.

 D
Små grodorna
 
Små grodorna
                     A
Är lustiga att se

Små grodorna
 
Små grodorna
                     D
Är lustiga att se

-Gör öron och svansar-rörelser.

D
Ej öron, ej öron
                           A
Ej svansar hava de

Ej öron, ej öron
                          D
Ej svansar hava de

-Ta höfter fäst och hoppa jämfota.

D
Ko-ack, ack-ack

Ko-ack-ack-ack
                                 A
Ko-ack-ack-ack-ack-kaaaa

Ko-ack, ack-ack

Ko-ack-ack-ack
                                 D
Ko-ack-ack-ack-ack-kaaaa



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Små grodorna

 Sidan      Sång nr 10 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

15

-Gör öron och svansar-rörelser.

Ej öron, ej öron
ej svansar hava de
Ej öron, ej öron
ej svansar hava de

-Ta höfter fäst och hoppa jämfota.

Ko-ack, ack-ack
Ko-ack-ack-ack
Ko-ack-ack-ack-ack-kaaaa

Ko-ack, ack-ack
Ko-ack-ack-ack
Ko-ack-ack-ack-ack-kaaaa

Små grisarna…

Små öron, små öron…
Små svansar hava de

Små hästarna…
Små öron, små öron
Små svansar hava de

Gnägg, gnägg, gnägg, gnägg…



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Räven raskar

 Sidan      Sång nr 11 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

16

-Håll i hand och dansa medsols runt granen.

1.
C
Räven raskar över isen

Räven raskar över isen

Så får vi lov

Ja får vi lov
                 G                C
Att sjunga pojkarnas visa

-Stanna och gör pojkarnas rörelser.

C                                               G
Så här gör pojkarna var dom går
                                                   C
Och var dom sitter och var dom står

Så får vi lov    -Snurra runt och klappa händerna

Ja får vi lov
                 G                 C
Att sjunga pojkarnas visa

2. 
Flickornas visa

3.
Gubbarnas visa

4. Gummornas visa

5. Skräddarnas visa

6. Målarnas visa

7. Grin-Olles visa

8. Skratt-Olles visa



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Nu är det jul igen

 Sidan      Sång nr 12 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

17

-En långdans. Tomten leder och spring runt överallt med dansarna i släptåg.

E
Nu är det jul igen

Och nu är det jul igen
                                   H
Och julen varar än till påska
E
Nu är det jul igen

Och nu är det jul igen
                                   H
Och julen varar än till påska
        A
Men det va inte sant
         E
Men det va inte sant
       H                              E
För däremellan kommer fasta
         A
Men det va inte sant
         E      
Men det va inte sant
       H                             E
För däremellan kommer fasta

Över till:

E
Anders Perssons stuga

Står i ljusan låga
                             H
Alla ljusen brinner oppsan
E
Anders Perssons stuga

Står i ljusan låga
                              H
Alla ljusen brinner oppsan



T  E   X   T  H  Ä  F   T  E

Nu är det jul igen

 Sidan      Sång nr 12 från skivan Jultajm
Copyright © MoraTräsk Musik AB   -   Alla rättigheter tillhör upphovsmännen..

18

A
Hej-å-hoppsan
E
I galoppsan
H                           E
Alla ljusen brinner oppsan
A
Hej-å-hoppsan 
E
I galoppsan
H                           E
Alla ljusen brinner oppsan

Över till: Nu är det jul igen …


	jultajm1
	jultajmtext
	jultajm2ratt
	jultajm3
	jultajm4ratt
	jultajm5
	jultajm6
	jultajm7
	jultajm8
	jultajm9
	jultajm10
	jultajm11ratt
	jultajm12ratt
	jultajm13ratt
	jultajm14ratt
	jultajm15ratt
	jultajm16ratt
	jultajm17ratt
	jultajm18ratt
	jultajm19ratt


