
Dag 21

-Bara 4 dagar kvar, bara 4 dagar kv
ar! sjunger Klara och dansar omkring i Knuts 

vardagsrum. 

-Hörde du Kissen? bara 4 dagar kv
ar! Klara kryssar mellan möblerna och Kissen 

rusar in under fåtöljen för att slip
pa att få svansen trampad på. 

-Men det betyder också 4 stycken p
aket, säger Knut uppgivet. 

-Men vadå, utbrister Klara. -Du har ju
 klarat det här uppdraget hur bra 

som helst, 

Tomtefar måste ju vara jättenöjd.  

-Jo det är nog sant, svarar Knut b
lygt.  

-Då så, 4 dagar kvar, 4 dagar kvar,
 sjunger Klara och tar upp Kissen 

i famnen och 

dansar runt med honom i vardagsrummet. 

Knut föll in i sången ”4 dagar kva
r” och de båda tomtarna skrattar så tårarna 

sprutar och faller sedan ihop i var
sin fåtölj framför brasan. 

-Men vart ska vi leta idag då? säger 
Knut när de åter hämtat andan. 

-Jag tänker att vi kanske skulle ta
 oss bort till stora Eken, där bruka

r ju ugglan 

Greta hänga. 

Kanske tappade hon ett paket där
 när hon flög med säcken? säger Klara.

-Bra idé Klara, säger Knut och bör
jar snöra på sig tomtetofflorna. 

-Kom då slöfock! säger han nästan ute
 genom dörren. 

De två tomtarna går med snabba steg över torget i nord
lig riktning 

mot stora Eken. 

Efter ett idogt letande håller de 
båda tomtarna på att ge upp. De sätter si

g ner 

med ryggen mot det stora trädet. 

-Nä, nu orkar jag inte mer Klara, suckar Knut. 

-Äh, kom igen nu! manar Klara. Vi har ju inte ens klätt
rat upp i Eken. 

-Men...men... Knut darrar på rösten. -Upp 
i trädet? -Nä, det vågar jag inte. 

fortsättning...



Dag 21

-4 dagar kvar till jul, börjar Klara tyst sju
nga. -Kom igen, du klarar det Knut! 

Knut blundar, tar ett djupt andetag och 
så reser han sig plötsligt. -4 dagar, 

säger han högt för sig själv. -Jag klarar d
et här. 

Så börjar han långsamt att klättra upp för stammen. 

-Nä Klara, inget här heller, ropar han ner 
till den väntade Klara. 

-Bara lite till vågar du! ropar hon tillbaka. 

-Bara 4 dagar kvar.. mumlar han för sig själv och hasar sig lite  

närmare mot toppen. 

Men så plötsligt ser han det. Det lilla pak
etet som ligger  

gömt i en grenklyka. 

-Jag hittade ett, jag hittade ett, ropar ha
n stolt och vinkar till  

Klara på marken. 

Knut tar paketet och börjar sin färd nerf
ör stammen. 

-Här! säger han och kastar paketet i fam
nen på den förväntansfulla Klara. 

Lilly Holmbom, Ängsvägen 34, Frösundaby, läser hon. 

-Lilly, Lilly, bara 4 dagar kvar! sjunger hon
 och snurrar runt i snön nedanför 

den gamla eken. 

-Bra jobbat, high five! säger Klara och vän
der sig mot en mycket lättad Knut. 

-Nu är vi värda något gott!



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Gnugga geniknölarna och  
fatta pennan! Skriv en peppig 
julramsa/sång/hejarklackramsa.

• Gör gärna en ramsa tillsammans med green 
screen och en julig bakgrund.

• Vem vill ni skicka videon till? 
Känner ni någon som behöver 
en peppig julhälsning?

• Påhittiga personer
• Penna
• Papper
• Green screen för den som vill

“4 dagar kvar till Jul,
Jakten den är riktigt kul.
Tomtefar så nöjd han vara,
Detta kan vi faktiskt klara!
JULEN, JULEN, JULEN!”

Heja heja! Skriv en ramsa ni med!


