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Den äldsta benämningen på sånglekar är »jullekar«. 

Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och 

leksättet till sex lekar som han kallade »Dahlflickors lekar om 

juhlen«. Det är i sådana skildringar av julfirande och julseder 

som vi får veta vilka sånglekar som favoriserades. Redan på 

den tiden var »Skära havre« en av de sånglekar som man 

gärna lekte. En annan sånglek som är mycket gammal är 

»Räven raskar över isen«. Den citerades av Olof Rudbeck när 

han berättade hur julfirandet gick till på 1600-talet.

 Artur Hazelius som grundade Nordiska museet och 

Skansen ville att barnen skulle fortsätta att sjunga och dansa 

de gamla sånglekarna som han räknade som »de vackraste 

blommorna i den svenska örtagården«. Nordiska museet gav 

ut det allra första lekhäftet redan 1898, en tradition som vi 

tagit upp på 2000-talet. Som ett minne av julgransplund-

ringen på Nordiska museet 2008, har vi nu tryckt nya lekar. 

Alla har det gemensamt att de sjöngs och dansades för mer 

än hundra år sedan.

Christina Mattsson

Styresman för Nordiska museet

Obs! Varje siffra under texten i visorna anger att en ny tur inträder, och 
hur man utför den står vid motsvarande siffra i beskrivningen efteråt.
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Hopp, mor Annika!

Lun - ka på, lun - ka   på,  vi   har lån - ger väg  att   gå.
1.

Hopp mor An - ni - ka, hopp mor An-ni-ka,  Hopp min lil - la 
2.

An - ni - ka. Hopp mor An - ni - ka, hopp mor An - ni - ka, 
  3.

hopp min     lilla     An - ni - ka.     Hopp mor   An - ni - ka, 
 4.

hopp  mor    An - ni -  ka,      se     din   dot - ter   dan - sar. 

Dansa, me-dan du är ung, när du blir gam - mal, blir du så tung.
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Varje gosse bjuder upp en flicka och paren tar plats 
bakom varandra i en ring, där gossarna står innerst. 
Gossen håller flickans vänstra hand i sin högra och 
den lediga handen i sidan.

1. Paren vandrar hurtigt framåt och svänger armarna 
fram och tillbaka.

2. Gossen och flickan i varje par vänder sig mot var-
andra och klappar händerna i takt med sången.

3. Flickan lägger sina händer på gossens axlar, gossen 
fattar flickan med båda händerna om livet och 
båda dansar med kläm på första steget. När de 
sjunger sista ordet lyfter gossen flickan.

4. Flickan tar ett steg framåt och går hand i hand 
(som vid 1) med gossen som står närmast framför.

Lun - ka på, lun - ka   på,  vi   har lån - ger väg  att   gå.
1.

Hopp mor An - ni - ka, hopp mor An-ni-ka,  Hopp min lil - la 
2.

:||: Hopp mor Annika, hopp mor Annika,
Grisarna går på rågen. :||: 
:||: Flickorna vilja väl gifta sig,
Men pojkarna har inte hågen. :||: 

hopp min     lilla     An - ni - ka.     Hopp mor   An - ni - ka, 
 4.

Dansa, me-dan du är ung, när du blir gam-mal, blir du  så tung.
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I dala, i dalaskog

Så  går  jag  där    i    rin - gen och ser  up - på  dig.   Så
1.

Deltagarna bildar ring och fattar varandras händer. En 
gosse är inne i ringen.
1. Ringen rör sig långsamt åt vänster och gossen går där-

innanför i motsatt riktning, med höger hand i sidan.

Räc - ker    jag     dig han - den, kom val-sa  med  mig.     I 
2.  3.

 da - la,    i     da - la -skog.  I    da - la,    i    da - la - skog.  I

  da - la,    i       da - la -  skog.    I       da - la,   i      skog.

4. Så går jag där i ringen och ser uppå dig. 
5. Så räcker jag dig handen, kom valsa med mig.
6. :||: På bröllop, ni bägge två. :||:  
  På bröllop, ni bägge två.
  På bröllop, ni bägge två.
  På bröllop, ni två.
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2. Han bjuder upp en flicka i ringen och båda intar 
dansställning.

3. De dansar polka.
4. Den uppbjudna flickan går tillbaka i ringen, men 

gossen stannar kvar och går som i början av leken.
5. Han bjuder först upp samma flicka med ena handen 

och omedelbart därefter en annan med andra han-
den. Alla tre tar varandra i händerna.

6. De dansar polka i ring med starkt markerad takt. 

Den sist uppbjudna flickan stannar inne i ringen och 
bjuder i sin tur upp två gossar.
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Och gossen han går i ringen 
med röda gullband

Och {gos-sen han
 går   i   rin-gen med   rö - da gull - band.

1.

Så kny - ter {han
   det om sin {kä - re - stas

     hand, så
2.

 
kny-ter {han

    det   om   sin   {kä - re - stas
       hand.

3. :||: Ack, kära min lilla {gosse,
 knyt inte så hårt. :||: 

 :||: Jag ämnar ej att rymma bort. :||: 

4. :||: Och {gossen han
 går och lossar på röda gullband. :||: 

5. :||: Så hastigt den skälmen åt skogen försvann. :||: 

 :||: De jagade efter {henne   med femton gevär. :||: 
6. :||: Men vill ni mig något så har ni mig här. :||: 

flick-an hon

hon

hon kä - ras - tes

kä - ras - tes

flicka,

flickan hon

honom
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Deltagarna ordnar sig i ring och fattar varandras hän-
der. En gosse är inne i ringen, försedd med ett band 
eller en näsduk.
1. Ringen rör sig åt vänster. Gossen går i motsatt rikt-

ning, med bandet (näsduken) i handen.
2. Han går bort till en av flickorna och knyter bandet 

om hennes vänstra arm medan ringen fortfarande 
rör sig.

3. Han avlägsnar sig och fortsätter att gå mot ringen 
som förut. Vid 4 går han och lossar på bandet.

5. Flickan går ut ur ringen.

Vid 6 går hon in i ringen och båda intar dansställning. 
Från och med 7 dansar de gammal vals. Samtidigt rör 
sig ringen i hastig takt.
 Flickan stannar i ringen och bjuder upp nästa gång.

3. :||: Ack, kära min lilla {gosse,
 knyt inte så hårt. :||: 

 :||: Jag ämnar ej att rymma bort. :||: 

4. :||: Och {gossen han
 går och lossar på röda gullband. :||: 

5. :||: Så hastigt den skälmen åt skogen försvann. :||: 

 :||: De jagade efter {henne   med femton gevär. :||: 
6. :||: Men vill ni mig något så har ni mig här. :||: 

(När en gosse bjudit upp)
7. :||: Ja, nu är den gossen gifter, nu har han fått fru. :||: 
 :||: Den vackraste flickan, som fanns i vår by. :||: 

(När en flicka bjudit upp)
 :||: Ja, nu är den flickan gifter, nu har hon fått man. :||: 
 :||: Den vackraste gossen, som fanns i vårt land. :||: 

 :||: Och lycklig den flickan, som får en speleman. :||: 
 :||: Orkar hon dansa, så spelar nog han. :||: 
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Kom, fager ungersven

Deltagarna ställer sig i ring och fattar varandras händer. 
En gosse börjar vara inne i ringen.
1. Ringen rör sig i hastig takt år vänster och den som 

är inne bjuder genast upp två flickor som han dan-
sar med i ring. 

   Kom, kom fa - ger  un - ger - sven och  för  oss  bå - da     i 
    1.

dan - sen,  dan - sen. Den     e - na   gi - ver  han en korg, den 
  2.

  an - dra  för  han  till    sin   borg. Och   här   är gläd - je och 

 in - gen sorg, och här ska bröl - lop-et  stån-da. Den    stån-da.





Vid 2 släpper han den ena. Han fortsätter att dansa 
med den andra och håller henne i båda händerna. 
Under tiden springer den flicka som han inte dansar 
med omkring i ringen (motsols) med höger hand i 
sidan. När reprisen tas om håller paret om varandra 
och dansar.

Den flicka som inte var med i dansen stannar inne i 
ringen och börjar nästa gång. Hon bjuder i stället upp 
två gossar.
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Och här dansar jag med lilla 
vännen min

    Och      här   dan - sar    jag   med  lil - la  vän-nen min.
1.

den   jag    har    i     mi- na   tan - kar.   Och        tan - kar.

  Ro - ligt    har    vi    haft  och    ro  -  ligt  ska    vi      få. 
2.

  Ro -  ligt  har     vi    haft  och    ro - ligt  ska  vi    få. Och 

    här     är        fä -- ste  --  folk      i           ban - ko.
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Uppställning i ring, deltagarna fattar varandras händer. 
En av dem är inne i ringen.
1. Den som är inne bjuder genast upp en av deltagarna 

och de båda dansar. Först håller de varandra i händer-
na och sedan, från och med 2, håller de om varandra.

Ringen rör sig hela tiden i hastig takt åt vänster.
Den uppbjudna stannar inne i ringen och bjuder upp 
nästa gång.
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Texterna och melodierna är hämtade ur 
fjärde upplagan av Ringlekar på Skansen med 
beskrifvande text, ett häfte sammanställt 
av Nils Keyland och utgivet av Nordiska 
museet 1912.

Fotografierna från olika tider av lekar 
och dans kring granen och av färgglada 
julklappspapper kommer från Nordiska 
museets arkiv.

Bilden på s. 3 är tagen på Skansen 1927, fotograf 
ej känd.
Övriga svartvita bilder: foto Sten Didrik Bellander.
Julklappspapper: foto Hans Koegel, Nordiska 
museet.
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