
  

Ute är mörkt och kallt, 
i alla husen lyser nu överallt 

de tända ljusen. 
Nu kommer någon där, 
jag vet nog vem det är: 

Sankta Lucia, Sankta Lucia. 
Nu kommer någon där, 
jag vet nog vem det är 

Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

 

                                                         

  
 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 



11 
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.  

 

 

 

 

 

Blinka lilla stjärna där  

hur jag undrar vad du är  

Fjärran lockar du min syn  

lik en diamant i skyn  

Blinka lilla stjärna där  

hur jag undrar vad du är 

 

 

 

 

 

 

 



 

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’. 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

   

Och i hans fönster hänga julgranssaker  
och hästar, grisar och pepparkakor.  

Och är du snäller så kan du få,  
men är du stygger så får du gå! 

 



 

 

 

 

 

 

När nätterna blir långa, och kölden sätter in 
tar mamma mus och samlar hela barnaskaran sin 

hon visar dom på fällan, ni aktar er för den. 
Så får vi allesammans fira jul igen. 

 
Hejsan hoppsan fallerallera 

När julen kommer ska varenda unge vara glad 
Hejsan hoppsan fallerallera 

När julen kommer ska varenda under vara glad. 
 

Dom hoppar och dom dansar och trallar så en stund,  
tills Pappa Mus han säger:  

"Nej nu tar vi oss en blund." 
Och barna går till sängs, medan pappan håller vakt, 

och snart så snarkar allihop i schottistakt. 
 

Hejsan hoppsan fallerallera 
När julen kommer ska varenda unge vara glad 

Hejsan hoppsan fallerallera 
när julen kommer ska varenda under vara glad. 

 


