Julvisor
Julbocken
En jul när mor var liten hörde hon när någon en
kväll.
Stod där ute och stampa och gav dörren en smäll
In där klev en julebock, skäggig och med luden rock,
Han tog ur en påse, små paketer opp.
Mor hon fick en docka, mycket söt och riktigt klädd.
Men när bocken hoppa, o va hon blev rädd.
Mor hon har en bror du vet, han fick också sitt
paket,
och i det han fann en , trumma och trumpet.

Skånska kören 1/2
Julpolska
Nu har vi ljus, här i vårt hus. Julen är kommen,
hopp tralalla la.
Barnen i ring, dansa omkring, dansa omkring.
Granen står så grön å grann i stuan,
Granen står så grön å grann i stuan
Trallala lalla, lallala lalla, lallala lalla, lalla.

Kom lilla vän, kom nu igen
Dansa kring granen, hopp tralalla la!
Glädjen är stor, syster och bror, syster och bror.
Pappa, mamma, alla går i dansen,
Pappa, mamma, alla går i dansen,
Nu är bocken gammal, han är nog båd halt och grå,
Trallala …..
men han kanske hittar, hit till oss ändå.
Stiger in med påsen stor, ser sig kring och frågar
Kom ta en sväng, klappar i mängd,
mor:
julbocken hämtat, hopp tralalla la!
”Är det här de glada, snälla barnen bor?”
Lutfisk och gröt, tårta så söt, tårta så söt.
Får vi sedan när vi slutat dansa,
Nu är det jul igen
får vi sedan när vi slutat dansa.
Trallala …..
Anners Persons stua står i ljusan lua,
Ölla ljusen brinner opp sann,
Hej hopp sann, i galopp sann,
inte gifter jag mej så brått sann
Min bror å jag, min bror å jag,
skulle ud å plocka roer.
Plocka du de små, låt de stora stå,
te dess di bliver mogna.
Dansa vill du å dansa vill jag,
te skorna de går i sönner.
Skicka lilla vän, te skomagaren,
Skomagaren han bor i Hjarnarp.
Nä, skicka na inte did, han lagar så möen skid,
han slår ej in en enda pinge
Tråden har han bar, begen har han kvar,
taljen stoppar han i lomman.
Moa hon rörde gröd å far han sad å söv
å allri har jag soit pau värre.
Hon spädde nom mä lud å saltade med krud,
Å rörde nom mä brannastagen.
När jag reste till Lanskrona tappade jag mitt paraply
den har kostat fem riksdaler och den var alldeles ny
Tror jag tralala tror jag tralala
Tror jag så

Granen
Du mörka gran, du mörka gran,
i skogens tysta dunkel.
I vinterns som i sommarns dar.
Din gröna skrud du ständigt har.
Du mörka gran …
Du stolta gran, du stolta gran,
På höga branta bergen.
Så lugn och trotsig står du kvar,
när stormen genom kronan far.
Du stolta gran …
Du fagra gran, du fagra gran,
är kär i slott och koja.
När julens stjärna strålar klar,
i julfröjden del du tar.
Du fagra gran …

Roa dig du skåning

Julvisa

Roa dig du skåning, i måren ska vi eda gröd,
Döppa den i håning, så bliver den så söd.
Tra lalla la, di dalla la, Tra lalla la, di dalla la,
Döppa den i håning, så bliver den så söd.
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I köket mamma har så brått, ty nu är julen här.
Hon bakar kakor stora, små och gör sig stort besvär.
Jag hugger själv ett juleträd,
tra la la la, ett juleträd, en gran så fin och späd.
Så mycket grant jag hänger på varenda liten gren.
När allt är gjort och granen klädd, då är det afton
ren.
Då samlas vi till julefest,
tra la la la, till julefest, med glädjen såsom gäst.

Du skåning
Du skåning,du skåning,
i mören ska du eda gröd.
Döppa den i håning,
så blir du tjock å fed.
Tralli lalla, lalla la,
Tralli lalla, lalla la,
Döppa den i håning,
så blir du tjock å fed.

Nu klappar tomten på vår dörr: ”Stig in du gamle
vän!”
Vi ha ej sett dig sen ifjor, välkommen hit igen!
Du bär i famnen barnens fröjd.
tra la la la, barnens fröjd och gör envar så nöjd

------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Knalle jul
1. Här va de gran! Här va de gran!
Den finaste i stan till dopparedan!
Ensam hon står! Sista som går!
Hundra huggde jag i år!
Pengar blir de! Nu ska vi se:
Jo, nittinie gav mej trehundratre
kronor i år. Sista som går!
Här drar kallt om ben och lår.

Min lilla gran så grön och fin
du luktar gott som terpentin
Vill ingen ha dig får jag väl ta dig
som rövat bort dig från skogen din.
Min lilla gran å smal och ful
kom ta en vals med Knalle jul
Här har du knallen med glada trallen
å han har penningar och häst i skjul.

2. Kylan e svår, vintern i år.
Den kommer väl till jul så vitt jag förstår
Här va de gran! Sista i stan
dagen för dopparedan!
Natten blir kall, bra i så fall.
Att märren står i Pelle Jannessa´s stall
Havre e gott, hö har hon fått
Ja la dit en extra tott.

Min lilla gran så grön och fin
du luktar gott som terpentin
Vill ingen ha dig får jag väl ta dig
som rövat bort dig från skogen din.
Min lilla gran, så smal o ful.
Kom ta en vals med Knalle Jul.
Här har du Knallen med glada trallen
å han har penningar och häst i skjul.

3. Snart kör väl vi, hem till Sofie
Här ble det längre än de brukar å bli
Jag har fått nog. Slutar mitt knog
Hinner inte gå på krog
Nu tror Sofie, sitter han i
Mjuka soffan och serverader blir
av servitris, men som surpris
Kör jag nykter hem precis.

Min lilla fru du e så söt
Nu e de jul, du kokar gröt.
Du höll på Knallen med du me glada trallen
när alla trodde han va ett nöt!
Min lilla fru, vi kommer snart
Nu kör vi hem, jag vill ha mat
Å här e granen, om du vill ha den
å här trehundra kronor som jag spart.

