
2. Tomten jag 
vill ha en riktig 

Snön ligger tjock på gator och 
torg. Julaftons morgon jag ska 
köpa mig en gran. Människor 
springer om varandra, Åh / det 
är jul i sta’n. Istappar hänger 
ned från taket. Det knastrar 
så skönt under mina skor. Jag 
tror på tomten att han kom-
mer hem / dit där jag bor.

Tomten, jag vill ha en riktig jul. 
En så’n som man har när man 
är liten. Tomten, jag vill ha en 
riktig jul. Väntan och hopp, 
vad man är nyfiken. Tomten, 
jag vill ha en riktig jul. En så’n 
som man har när man är liten. 
Tomten, jag vill ha en riktig 
jul. Jag vet att du inte gör mig 
besviken.

Tissel och tassel, pyssel och 
prassel. Det pirrar i magen 
bakom stängda dörrar. Goda 
lukter i hela huset. Åh, äng-
laspelet snurrar. Stämsång 
och fackeltåg som lyser upp 
mörkret. Bjällerklang och 
slädfärd under månens ljus. 
Det är en riktig jul för mig/och 
julefrid i alla hus.

1. I’ts time to 
celebrate

3. Hej mitt vinter-
land/Jag såg...

Hej mitt vinterland, nu är jag här
Nu biter frosten i min kind, ty kall är 
kvällen. Hej mitt vinterland, se månen 
där. Den lyser kyligt trind, på mörka 
himlapällen.
 
Bjällrans klang nu friden stör. När vi 
genom skogen kör. Bofink uti granens 
topp. Förlåt att vi väckte dig opp. Hej 
mitt vinterland! Nu är jag här / på 
vinter-holiday. Nu blinkar stugans ljus 
mot mig. I mitt vita vinterland.

Hej, mitt vinterland! Åh, vilken kväll! 
Jag andas luften ren, men fryser om 
min näsa. Hej mitt vinterland! Snart i 
mitt käll
ska jag få sitta uti brasans sken och 
läsa.

Lilla fåle, raskt du går / snart du lön 
för mödan får. Du får varmt i stal-
lets vrå / och havre att mumsa på. 
Hej mitt vinterland, nu är jag här. På 
vinter-holiday. Nu blinkar stugans ljus 
mot mig. I mitt vita vinterland.

(Kören sätter sig på 
reserverade platser)

21. Let me find 
Christmas

22. All I want for 
Christmas is you

I don’t want a lot for Christmas 
There is just one thing I need  
I don’t care about the presents 
Underneath the Christmas tree 

I just want you for my own 
More than you could ever know
Make my wish come true 
All I want for Christmas is... You 

I don’t want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 
I don’t care about the presents 
Underneath the Christmas tree 

I don’t need to hang my stocking 
There upon the fireplace 
Santa Claus won’t make me 
happy 
With a toy on Christmas day 

I just want you for my own…

I won’t ask for much this Christ-
mas 
I won’t even wish for snow 
I’m just gonna keep on waiting 
Underneath the mistletoe 

I won’t make a list and send it 
To the North Pole for Saint Nick 
I won’t even stay awake to 
Hear those magic reindeers 
click 

’Cause I just want you here 
tonight 
Holding on to me so tight 
What more can I do 
All I want for Christmas is you 

All the lights are shining 
So brightly everywhere 
And the sound of children’s 
Laughter fills the air 
And everyone is singing 
I hear those sleigh bells ringing 
Santa won’t you bring me 
the one I really need 
Won’t you please bring my baby 
to me... 

Oh I don’t want a lot for Christ-
mas 
This is all I’m asking for 
I just want to see my baby 
Standing right outside my door
 
Oh I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
All I want for Christmas... 
...is you

23. Auld lang 
syne (extra-
nummer)



Jag såg mamma kyssa tomten jag. 
Tänk om våran pappa kommit då. 
Jag 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 kram 
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.

4. När julen kom-
mer till stan

Snön den faller ner över stan. 
Frost kall vinter morgon. Allting 
är precis som de ska, när julen 
kommer till stan.

Från husen strömmar stjärnornas 
ljus / genom våra fönster. Julens 
klockor ringer ut / när julen kom-
mer till stan.

Och på gator och torg, skyndar vi 
fram / genom stadens gränder. 
24 december en sista chans / när 
julen kommer till stan.

Julens stjärna lyser klar / för alla 
människor idag / för det är idag,
som julen kommer till stan.

lalalalalalalala...

Men för alla dom som ingen-
ting har / julens klockor skräl-
ler. Frost och kyla är allt som 
finns kvar / när julen kommer 
till stan.

Men i mörkret brinner ett 
ljus någonstans, det brinner 
för oss alla. Morgonstjärnans 
strålande glans  / när julen 
kommer till stan.

5. Jingle bells 
6. Different kind 
of love 
(Kören sätter sig på re-
serverade platser) 

11. Winter won-
derland
Do-do-do-do...

Sleigh bells ring, are you listening. 
In the lane, snow is glistening. A 
beautiful sight, We’re happy tonight. 
Walking in a winter wonderland.

Gone away is the bluebird. Here to 
stay is a new bird. He sings a love 
song / As we go along. Walking in a 
winter wonderland.

In the meadow we can build a 
snowman. Then pretend that he is 
Parson Brown. He’ll say: Are you 
married? We’ll say: No man. But 
you can do the job while you’re in 
town.

Later on, we’ll conspire. As we 
dream by the fire. To face unafraid. 
The plans that we’ve made. Wal-
king in a winter wonderland.

Do-do-do... 
 
In the meadow we can build a 
snowman. And pretend that he’s a 
circus clown. We’ll have lots of fun 
with mister snowman. Until the 
other kids knock him down.

When it snows, ain’t it thrilling. 
Though your nose gets a chilling. 
We’ll frolic and play, the Eskimo 
way. Walking in a winter wonder-
land.

Here’s a little song I wrote. You 
might want to sing it note for 
note. Don’t worry, be happy

12. Julen är här 
13. O helga natt

PAUS

14. Mörkret måste 
ge vika
15. Tänd ett ljus

16. Last Christmas
Last Christmas, I gave you my 
heart. But the very next day you 
gave it away. This year, to save 
me from tears / I’ll give it to so-
meone special.

Once bitten and twice shy. I keep 
my distance / but you still catch 
my eye. Tell me, baby. Do you re-
cognize me? Well, it’s been a year
It doesn’t surprise me. (Mer-
ry Christmas!) I wrapped it up 
and sent it / with a note saying, 
”I love you, ” I meant it. Now, I 
know what a fool I’ve been. But 
if you kissed me now / I know 
you’d fool me again

Last Christmas…

A crowded room, friends with 
tired eyes. I’m hiding from you, 
and your soul of ice. My god, 
I thought you were someone 
to rely on. Me? I guess I was a 
shoulder to cry on. A face on a 
lover with a fire in his heart. A 
man under cover but you tore me 
apart. Ooh-huh. Now, I’ve found 
a real love you’ll never fool me 
again.


