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JULEHJERTET 
Tekst: Morten Dahl Lützhøft * Komponist: Christian Dahlberg 

Sang 1 – ”En dag i Sneborg” 
 
Alle:  Vi har lidt travlt i disse juledage 

Skønt vi har knoklet i et år. 
Alle pakker ska' vær’ klar, 
På den korte tid vi har.  
Alle farer rundt i cirkler i Sneborg 

Rolex:  Hvor bli’r de af, de unge pakkenisser 
Jeg har ik’ tid til ventetid 
Jeg tror snart, jeg melder pas 
Bar’ jeg undgår at få stress 
Jeg tror mere på at julen bli’r hvid. 

Krible: Hør! Vi kan sagtens nå det.  
Hver maskine kører smurt, og se: 
Her! Jeg har lavet lister. 

Rolex: Men hvad hjælper huskelister, når vi mangler tre? 
 
Nellike: Nu er det jul, og det er nemt at stresse, 

Der skal vær’ plads til kys og kram. 
Hasle: Det nå’d pladder, det du si’r 
Nellike: Nej, jeg taler ik’ om pi’r. 

Øhj, hvor er du altså barnlig. 
Kastanje: Kom, glem ham! 
Alle:  Så’n er en hektisk dag i vores Sneborg Nellike: Her skal vær' plads til kærlighed 

Hvor timerne de fly’r afsted  Hasle: Det er nå'd pladder det du si'r 
Det er alt besværet værd  Kastanje: Hold op! Ta' nu fat! 
At vær’ del af julens hær.  
Vi når ikke hjem, før solen går ned. 
  

Alle : Nu skal vi hjem til vor’s familier 
Ha’ risengrød og vande liljer 
Vi skal danse rundt og grine, når det sner i byger 
Og sørge for at Rudolf får en pedicure 
Vi skal sidde ned og synge med 
På hver en sang om julefred 
Og glædes ved, vi har hinanden 
Når frosten gør os helt fra forstanden 
Men når vejen den bli'r glat 
Vækkeuret det er sat, 
Er det tid at vi ska' sige ”godnat”!  

 
Kastanje: Se, stjernerne blinker godnat nu 

Mon I er deroppe et sted? 
Bare I ville stå 
Ved min sid' og pas' på. 
Og hviske: "Godnat, min engel" 
Jeg tror, at mit hjerte er tomt, mor 
og jeg savner dig... 
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Sang 2: ”Når det synger til dig”  

Bling: Når det synger til dig, bli’r du helt glad i låget 
Blank: Det’ egn'tlig ik' nåd’,  jeg helt har forstået 
Begge: Men én ting er sikkert og vidst: 
 Så nu får du moralen til først... sidst!  
Ja: Ja! 
 
Bling: Når det synger til dig, er det let nok at glemme 
Blank: Når det synger til dig, er du varm som derhjemme 
Bling: Når det synger til dig, er du ét heldigt asen 
Blank: Men det er bar' en skam at vi er strandet i mudderfasen.  
Ja: Ja! 
Bling: Pyt!  
Blank: Når det synger til dig, kan du ik’ høre andet.  
Bling: Alle lyde bli'r væk, som dybt under vandet 
Begge: Men det gør ikke noget fordi: 
 Guldet synger en skøn sang... Melodi.  
 
Bling: Når det synger til os, ka' vi glemme vi fryser 
Blank: Og glemme forfremmelsen, som vi efterlyser 
Begge: Jeg ved det' den rigtige vej 
 Når jeg hør' guldet synger til mig 
 
Bling: Når det synger til dig, er det let nok at glemme (JA: Ja!) 
Blank: Når det synger til dig, er du varm som derhjemme (JA: Ja!) 
Bling: Når det synger til dig, er du ét heldigt asen (JA: Ja!) 
Blank: Men det er bar' en skam at vi er strandet i mudderfasen.  
Ja: Ja! 
Bling: Pyt!  
Blank: Når det synger til dig, kan du ik’ høre andet.  
Bling: Alle lyde bli'r væk (JA: Ja!), som dybt under vandet 
Begge: Men det gør ikke noget fordi: 
 Guldet synger en skøn sang... Melodi.  
Ja: Ja! 
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Sang 3: ”Juletræs Schlager” 

Hansi: Eins. Zwei. Drei. Vier und 
Eins. Zwei. Drei.  
Hopsedasse. Drei. Vier und.  
Eins. Zwei. Drei. 

 
Vet I hvilke underschkønne træer, jeg har 
Vet I hvilke schkønne egenschkaber, de har 
Jeg ved, I tror, de bare schtår og pynter 
Men det fordi I ik' har nok af nissemønter 

 
Her er ét, der aldrig siger noget pænt 
Ét, der puster lys’ne ud så snart de er tændt  
Ja, dette skønne træ, det er fra Bangkok 
og til det er ingen julekæde lang nok.  

 
De er ikke bare ju-hu-letrær 
for hvert ju-hu-letræ er små, unikke kræ 
Hele som'ren lå alle træer i hi 
Jo, de lå, åh-jo-de-lå-de-lå-i-hi 

 
Eins. Zwei. Drei. Vier und 
Eins. Zwei. Drei.  
Hopsedasse. Drei. Vier und.  
Eins. Zwei. Drei. 

 
I vil gerne ha' et juletræ af mig 
Men mit bedste schvar til jer må bli' et: „nein“ 
Jeg vet, I siger „bare et med nåle“ 
Og vi kann sagtens ta' et målebånd og måle: 

 
Hvis du virk'lig ønsker jeg skal gi' dig et træ 
Må du desværre kom‘ tilbag' en anden dag 
La' vær' at ta' det hele for alvorligt 
For jeg ka'  lære jer at jodle rigtigt dårligt!   

 
De er ikke bare ju-hu-letrær 
for hvert ju-hu-letræ er små, unikke kræ 
Hele som'ren lå alle træer i hi 
Jo, de lå, åh-jo-de-lå-de-lå-i-hi 

 
Nej, de' ikke bare ju-hu-letrær 
for hvert ju-hu-letræ er særligt Hinterseer 
Hele som'ren lå alle træer i hi 
Jo, de lå, åh-jo-de-lå-de-lå-i-hi 
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Sang 4 - ”Nissebling” 

Guld guld - ja, det er top nice bling 
Guld guld - men du fatter ingenting 
Guld guld - så er du trist og tom - tag det nisseguld i din favn 
Guld guld - for det' den syg'ste drug 
Guld guld - og du ka' aldrig få nok  
Guld guld - og vi lover dig; om et par dage har du glemt dit savn 

 
Vi ved, du ønsker at se det lidt tætter’ på  
Men glem det, det' vor's, nå’d du ik' ka' få 
Spørg os pænt - Så ka' det vær’ vi skifter mening, men 
Er du slem - Og stjæler guldet, ry'r du ud igen! 

 
Guld guld - ja, det er top nice bling 
Guld guld - men du fatter ingenting 
Guld guld - så er du trist og tom - tag det nisseguld i din favn 
Guld guld - for det' den syg'ste drug 
Guld guld - og du ka' aldrig få nok  
Guld guld - og vi lover dig; om et par dage har du glemt dit savn 

   
 Ja ja, vi knokler, og sveder fra vi står op 

Men det er det værd, for guld er helt i top!  
Søde Trumf - du er den bedste chef, man kunne få! 
Store Trumf - vi håber, alt dit guld, det vil bestå! 

 
Guld guld - ja, det er top nice bling 
Guld guld - men du fatter ingenting 
Guld guld - så er du trist og tom - tag det nisseguld i din favn 
Guld guld - for det' den syg'ste drug 
Guld guld - og du ka' aldrig få nok  
Guld guld - og vi lover dig; om et par dage har du glemt dit savn 

 
Guld guld! 

 Guld guld! ahhh 
Guld guld - ja, det er top nice bling 
Guld guld - men du fatter ingenting 
Guld guld - så er du trist og tom - tag det nisseguld i din favn 
Guld guld - for det' den syg'ste drug 
Guld guld - og du ka' aldrig få nok  
Guld guld - og vi lover dig; om et par dage har du glemt dit savn 
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Sang 5 - "Lang tid til påske" 
 
Rasta: Prøv at nu min kammerat,  

hun er helt urim’lig træt 
og selvom det ik’ er nat  
ligger han stille, som et bræt. 

Fari: Orker ik' at tal' i telefoner 
orker ik' at syng' forskellig' toner  
Bli'r helt lam i mine ben 
Så jeg går bar' i sten..... 

 
Alle: For der er lang tid til påske 

og vi gider ik’ og’ stress. 
Og vi har gemt vores ure. 
Nu har vi glemt på hvilken plads. 
Ja, der er lang tid til påske 
og vi gider ik’ og’ stress. 
Vi gider ik og as og mas’ 
Nej, vi vil hel’re lig’ og das’ -  
yeah mann! 

 
Sten: Savner nogle rettigheder, 

Er du klar over hvor hårdt vi sveder? 
Kor: Nul deltid, nul flextid 

ingen påskepension! 
Bob: Og hva' med nissens første sygedag? 

Har faktisk tænkt mig, at send’ en klag' 
Har været tæt på, næsten lige ved, 
Men det' så hårdt at ligge ned.  

 
Alle: For der er lang tid til påske 

Vi gider ik’ og’ stress.... etc 
 

Påskeharen er gå't i vinterhi  
og det er ik' så godt fordi 
den snorker - hør hvor den snorker!  
Med natteroen er det tem'ligt sløjt 
Påskekyllingerne pipper højt 
Det' pip, man- tænk at de orker! 

 
For der er lang tid til påske 
Vi gider ik’ og’ stress.... etc  
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Sang 6 "Dengang der var kærlighed" 
Trumf: Den er jo kun minder  
 der gnaver i hjertet 
 Jeg tror at du finder 
 den kun volder smerte 
 Den førte mig ad en sorgfuld vej 
 så nu vil jeg gi' den til dig 
 
 Dengang der var kærlighed til 
Bling/Blank/Ja:Var livet en lykkelig leg 
Trumf: Da satte jeg alting på spil 
B/B/Ja: Hele verden lå åben for dig 
Trumf: Men hun var alt for god til mig 
 Så jeg gik den gale vej 
 Hun vil' ikke gi' sit hjerte til mig 
 
B/B/Ja: Det var en drøm om en pig' 
 de sku' vær' lykkelig' 
 Men han var forsigtig fordi 
 han hverken var flot eller rig .. JA 
Trumf: Så jeg måtte lave  
 den smukkeste gave 
 og håbe hun lukked' mig ind 
B/B/Ja: Men det betød ik' en pind! 
 
Trumf: Dengang der var kærlighed til 
B/B/Ja: Var livet en lykkelig leg 
Trumf: Da satte jeg alting på spil 
B/B/Ja: Hele verden lå åben for dig 
Trumf: Men hun var alt for god til mig 
 Så jeg gik den gale vej …Ja 
 Hun vil' ikke gi' sit hjerte til mig …til dig 
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SANG 7: ”Julehjertet” 
 
Hasle: Tror du, at varmen er farlig? 
 Betyder det, jeg bli'r skør? 
Nellike: Nej, jeg tror ik’ det er farligt? 
 Men det er sødt, du spø’r! 

Se, sneen smelter omkring os 
 På jorden, i luften og hér 
Hasle: Nu er der varme omkring os, 
 Jeg syn’s ik’, jeg fryser mer’! 
 
Hasle: Mente du det du sag'? 
Nellike: Hvad? 
Halse: Det med, at du ka' li’ mig? 
Nellike: Du har dine bedre dag'.  
Hasle: Tak! 
 Jeg tror oss', at jeg... måske godt...ka' li’ dig.  
 
Nellike: Se varmen gør det her ved guldet,  
 Og det' fordi, du’ min ven. 
Hasle: Hvis venskab gør det her ved guldet, 
 Må vi tilbag’ igen! 
 Vi må fortælle Kastanje 
 Ting som hun slet ikke ved. 
Nellike: Jeg tror, vi ka' redde Kastanje  
 Med go' gammel kærlighed 
 
Hasle: Mente du det du sag'? 
Nellike: Hvad? 
Hasle: Det med, at du ka' li’ mig? 
Nellike: Du har dine bedre dag'.  
Hasle: Tak! 
 Jeg tror os, at jeg... 
Nellike: Shh!  
 
Hasle: Nellike, hør, hvad jeg prøver at sige.  
Nellike: Nej, det må vente, Kastanje skal vide 
Begge: Jeg elsker / Vi elsker 
Nellike: Elsker? 
Hasle:  Tænker tit på dig. 
 
Nellike: Mente du det du sagde? 
 Det med, at du kan li’ mig? 
Hasle: Du har dine bedre dag'.  
Nellike: Tak! 
Begge: Jeg tror os, at jeg kan li’ dig.  
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Sang 8: ”Nedtællingen” 
Pakkenisser: Det er de længste 10, 

Nej 7 - 8 - 9 sekunder i mit liv. 
 
Pakkenisser:  Vi tæller langsomt ned  
 Til julemanden skal ha’ besked 
 Når gaverne de ik' bli'r klar 
 Skal julemanden ha' det triste svar: 
 
Kor:  Rolex:  
10 "Kære Julemand, 
9 Vi har gjort alt, hvad vi kan 
8  Men nu trækker vi i land, vi ku' ikke holde stand...” 
7 "...Så derfor melder vi  
6 At vores kamp er forbi  
5 Vi er knust, og det' fordi 
 det er slut med julens magi" 
… 4-3-2-1 ! 
 
Pakkenisser:  Det er de længste 10, 

Nej 7 - 8 - 9 sekunder i mit liv. 
 
Pax: Jeg nægter at gi' op, 

Hvis julen dør, så ryg'r vores job 
Rolex:  Ak, værre ka' det ikke bli' 

Så derfor må vi ringe op og sig': 
 
Rolex:  Kor:   
10 ”Kære Julemand     
9 Vi har rendt rundt i en ring     
8 Men det hjalp slet ingenting, det nå’d værre dingeling”  
7 "...Så derfor melder vi     
6 At vores kamp er forbi     
5 Vi er knust, og det' fordi   

det er slut med julens magi" 
… 4-3-2-1 ! 
 
Alle:  Det er de længste 10, 

Nej 7 - 8 - 9 sekunder i mit liv. 
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Sang 9: ”Når bare du har hjertet med” 

I ved, de ting, man ikke mener 
Som bare ryger ud 
De flyver ud og sårer én,  
og får skabt nog't værre rod 
 
Så si’r vi ”undskyld”, ”tilgiv mig” 
"Jeg' virk’lig meget ked" - men rolig: 
Alting sker til rette tid 
Hvis du bar' har hjertet med 
 
Skønt vi har travlt i disse juledage 
så må vi passe på hinand'n 
Og hvis nu du møder én 
der er trist og helt alen' 
må du ta' dig tid at trøste og hjælpe 

 
For julen er den bedste tid på året 
det' ikke bare stress og jag 
For når det er jul især 
så ska' dem, der står os nær 
osse mærke at du er der for dem 
 
Nu skal vi hjem til vor’s familier 
Ha’ risengrød og vande liljer 
Vi skal danse rundt og grine, når det sner i byger 
Og sørge for at Rudolf får en pedicure 
Vi skal sidde ned og synge med 
På hver en sang om julefred 
Og glædes ved, vi har hinanden 
Når frosten gør os helt fra forstanden 
Med lidt lykke og lidt held 
må I passe på Jer selv 
Nu' det tid at vi må sige farvel 
  
For julen er den bedste tid på året 
det' ikke bare stress og jag 
For når det er jul især 
så ska' dem, der står os nær 
osse mærke at du er der for dem 
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