
Jullåtar 

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 someone special 
 
Once bitten and twice shy 
I keep my distance 
But you still catch my eye 
Tell me, baby 
Do you recognize me? 
Well, it's been a year 
It doesn't surprise me 
(Merry 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 nowI know you'd fool me again 

C C  Am Am 

Dm Dm G G 

Under the mistletoe 
 
It's the most beautiful time of the year  

Running through the streets spreading so much cheer 

I should be playing in the winter snow 

But I'mma be under the mistletoe 

Word on the street that it's coming tonight, 

Reindeer's flying in the sky so high 

I should be playing in the winter snow 

But I'mma be under the mistletoe 
 

With you, shawty with you 

With you, shawty with you 

With you under the mistletoe 
 

Gathering around the fire 

Chestnuts roasting like a high tonight 

I should be playing in the winter snow 

But I'mma be under the mistletoe 

I don't want to miss out on the holiday 

But I can't stop staring at your face 

I should be running in the winter snow 

But I'mma be under the mistletoe 

C G Am F 

Obs! Går väldigt sakta! 

https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
https://www.youtube.com/watch?v=LUjn3RpkcKY


Tänd ett ljus 

 
Tänd ett ljus och låt det brinna 

låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu 

men det blir ljusare igen 

Tänd ett ljus för allt du tror på 

för den här planeten vi bor på 

tänd ett ljus för jordens barn 

 

Jag såg en stjärna falla 

det var inatt när alla sov 

jag tror jag önskade 

att du var nära 

för en minut sen brann den 

för en sekund sen försvann den 

det var det bara jag som såg 

på radion sjöng dom om fred på jorden 

jag ville tro dom slitna orden 

C C  Am Am 
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Mössens julafton 
 
När nätterna blir långa  
och kölden sätter in 
tar Mamma Mus och samlar hela 
barnaskaran sin 
Hon visar sen på fällan,  
akta er för den så får vi allesammans fira jul igen 
 
Hejsan och hoppsan och fallerallera! 
När julen kommer ska varenda unge vara gla´!  
 
Och Mamma Mus är flitig,  
hon hämtar en bit kol 
och svärtar tak och väggar i sitt lilla musehål. 
För nere uti källarn har mössen sitt krypin, 

C C  G C 

C C  G C 

F C  G C 

F C  G C 

Felice navidad 

 
GG                     C       D  
         Feliz Navidad,                    
                  G      Em    
Feliz Navidad, 
                C                     D               G  
Feliz Navidad, próspero ano y felicidad.                    
GG                    C      D  
        Feliz Navidad,                    
                  G      Em    
Feliz Navidad,  
                 C                      D              G  
Feliz Navidad, próspero ano y felicidad.  

GG ! ! C  D G 

Em C  D G 

https://www.youtube.com/watch?v=wfW2gzNUf-U
https://www.youtube.com/watch?v=bsz-otBqz4I
https://www.youtube.com/watch?v=bsz-otBqz4I
https://www.youtube.com/watch?v=RTtc2pM1boE


Midnatt råder  
 
Midnatt råder, tyst det är i husen, 
tyst i husen. 
Alla sova, släckta äro ljusen, 
äro ljusen. 
 
Tipp-tapp, 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,    Svårare men låter bättre: 
fram på tårna. 
 
Tipp-tapp… 
 
Snälla folket låtit maten rara, 
maten rara, 
stå på bordet åt en tomteskara, 
tomteskara. 
 
Tipp-tapp…  

C C C G 
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C C G C 

Christmas time  
 
             C                             
There's something about christmas time 
F 
something about christmas time 
C                                                                         G 
that makes you wish it was christmas everyday 
       C 
to see the joy in the children's eyes 
        F 
the way that the old folks smile 
C                                        G               C  
says that christmas will never go away 

C F C G 

C F C     G C 

Bjällerklang 
 
Bjällerklang, bjällerklang, hör dess dingel-dång 
Flingor som nu virvlar om i munter vintersång 
Följ oss ut, följ oss ut, blacken travar på 
I hans spår vår släde går där höga furor stå 
Vi sitter under fällen och snön omkring oss yr 
Och inte förr', till kvällen vi färden hemåt styr 
Bjällerklang, bjällerklang, hör dess dingel-dång 
Flingor som nu virvlar om i munter vintersång  

C C F     C G 

C C F     C G     C 

F C Dm G 

C C F     C G     C 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRoGnPNbtsw
https://www.youtube.com/watch?v=oIhjO9BtaPU
https://www.youtube.com/watch?v=grhZgzHkB0o


Snart så kommer tomten till oss 
 
När julen är här, så frostig och sval 
när året har börjat att gå mot final 
snart så kommer tomten till oss 
snart så kommer tomten till oss 
snart så kommer tomten heem till oss 
 
Ett tungt ekipage det körs av en ren    
han hinner till alla 
fast kvällen är sen 
snart så kommer tomten till oss 
snart så kommer tomten till oss 

snart så kommer tomten heem till oss            Basgång i refräng: G G____  B  C  E  F  F# 

G C G C 

G C G C 

G   (Em) (C)   D G G 

Tomten jag vill ha en riktig jul  
 
G                    D/F#    Em   D 
Tomten jag vill ha en riktig jul 
      C                  G/B Am             D 
En sån som man har när man är liten 
G                    D/F#    Em    D 
Tomten jag vill ha en riktigt jul 
C                  G/B   Am              D 
Längtan och hopp vad jag är nyfiken 

G   D/F# Em   D C    G/B Am  D 

X-mas time 

 
                   C  
It's X-mas time 
                        G 
the stars are bright 
                  Am 
It's X-mas time 
                  F 
oh, silent night 
         C                     Em      Am 
Hold my hand we'll make it right 
          F        G                     C 
oh oh oh,         this X-mas time  

C G Am F 

C Em  Am F    G C 

https://www.youtube.com/watch?v=GCAOnrSTT0o
https://www.youtube.com/watch?v=L8XNpTxqqp0
https://www.youtube.com/watch?v=dl9oZGwDUuc


Christmas - Bubblé 
 

 
 

(Christmas) The snow's coming down 
(Christmas) I'm watching it fall 
(Christmas) Lots of people around 
(Christmas) Baby please come home 
 
(Christmas) The church bells in town 
(Christmas) All ringing in song 
(Christmas) Full of happy sounds 
(Christmas) Baby please come home            
 

 

 

They're singing "Deck The Halls" 
But it's not like Christmas at all 
I remember when you were here 
And all the fun we had last year 
 

(Christmas) The snow's coming down 
(Christmas) I'm watching it fall 
(Christmas) Lots of people around 
(Christmas) Baby please come home  
 
(Christmas) Pretty lights on the tree 
(Christmas) I'm watching them shine 
(Christmas) You should be here with me 
(Christmas) Baby please come home  

C Em F G 

C Am F G 


