
NATTEN GÅR TUNGA FJÄT 

Natten går tunga fjät runt gård och 
stuva kring jord som sol'n förgät 
skuggorna ruva 

||:Då i vårt mörka hus stiger med 
tända ljus Sankta Lucia, Sankta 
Lucia:||

Natten var stor och stum, nu hör det 
svingar i alla tysta rum, sus som av 
vingar

||:Se på vår tröskel står vitklädd med 
ljus i hår Sankta Lucia, Sankta 
Lucia:|| 

Mörkret skall flykta snart ur jordens 
dalar så hon ett underbart ord till oss 
talar 

||:Dagen skall åter ny stiga ur rosig 
sky Sankta Lucia, Sankta Lucia:|| 

GODER AFTON  

Goder afton, goder afton, både herre 
och fru, vi önskar Eder alla en 
fröjdefull jul! 

Goder afton, goder afton, 
välkommen var gäst, vi önskar Eder 
alla en fröjdefull fest! 

LUSSELELLE 

||:Lusselelle, Lusselelle elva nätter 
före jul:|| 

||:Nu äro vi hitkomna så näst före 
jul:|| 

HIMLEN HÄNGER 
STJÄRNSVART

Himlen hänger stjärnsvart och snön 
ligger blå
och mörkret är så beckmörkt och 
stjärnorna så små.
Skumma ligga stigarna där 
mänskobarnen gå,
och tysta ruva stugorna med 
snöskägg på.
Då komma väl de hundra, då komma
väl de tusen
Lusseknektar vandrande kring 
husen.

De vandra kring med stjärnljus,
de vandra kring med bloss,
med masker och med narrspel, en 
jublande tross.
De bulta hårt på rutorna så isen går 
loss,
de buga sig, de bjuda sig till gästning
hos oss.
De vandra kring med visor som jubla
och tralla,
så backarna och skogarna de skalla.

NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS 

Nu tändas tusen juleljus på jordens 
mörka rund, och tusen, tusen stråla 
ock på himlens djupblå grund. 

Och över stad och land i kväll går 
julens glada bud, att född är Herren 
Jesus Krist, vår Frälsare och Gud. 

Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt 
milda ljus få lysa in med hopp och 
frid i varje hem och hus! 

I varje hjärta armt och mörkt sänd du
en stråle blid, en stråle av Guds 
kärleks ljus i signad juletid! 



STAFFAN STALLEDRÄNG 

Pojkar: Staffan var en stalledräng
Alla: Vi tackom nu så gärnaP: Han 
vattna sina fålar femA: Allt för den 
ljusa stjärnanIngen dager synes än, 
stjärnorna på himmelen de blänka 

P: Femte fålen apelgråAlla: Vi 
tackom nu så gärnaP: Den rider 
Staffan själv uppåA: Allt för den 
ljusa stjärnanIngen dager synes än, 
stjärnorna på himmelen de blänka 

P: Nu är eld uti var spisAlla: Vi 
tackom nu så gärnaP: Och julegröt 
och julegrisA: Allt för den ljusa 
stjärnanIngen dager synes än, 
stjärnorna på himmelen de blänka 

PEPPARKAKSGUBBAR 

Vi komma, vi komma från 
Pepparkakeland på vägen vi vandrar 
tillsammans hand i hand. Så bruna, 
så bruna vi äro alla tre, korinter till 
ögon och hattarna på sne'. 

Tre gubbar, tre gubbar från 
Pepparkakeland, till julen, till julen 
vi komma hand i hand. Men tomten 
och bocken vi lämnat vid vår spis, de
ville inte resa från vår 
pepparkakegris.

MIDNATT RÅDER 

1. Midnatt råder, det är tyst i husen, 
Tyst i husen. Alla sova, släckta äro 
ljusen, äro ljusen, 

Tipp tapp, tipp tapp, Tippe-tippe-
tipp-tapp, Tipp, tipp, tapp. 

2. Se då krypa tomtar upp ur vrårna, 
Upp ur vrårna, Lyssna, speja, trippa 
fram på tårna, Fram på tårna. 

Tipp tapp, tipp tapp…….. 

3. Nu till lekar, glada skrattet 
klingar, skrattet klingar. Runt om 
granen skaran muntert svingar, 
muntert svingar. 

Tipp tapp, tipp tapp…….. 

4. Sedan åter in i tysta vrårna, tysta 
vrårna, tomteskaran tassar nätt på 
tårna, nätt på tårna. 

Tipp tapp, tipp tapp…….. 

LJUSET I ADVENT

När mörker och kyla ligger kring 
vårt hus 
då vill vi vänta på julen kring ett 
levande ljus.
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset 
som du tänt!
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset i 
advent!

Vår tro är en krubba och ett nyfött 
barn. 
Vårt hopp är en låga på en veke av 
garn. 
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset 
som du tänt!
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset i 
advent!

Det största är kärleken i evig tid och 
finns det ljus 
finns det värme, finns det kärlek och 



frid. 
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset 
som du tänt!
Låt det brinna, låt det brinna, ljuset i 
advent!

STILLA NATT 

Stilla natt, heliga natt! Allt är frid. 
Stjärnan blid skiner på barnet i 
stallets strå och de vakande fromma 
två. Kristus till Jorden är kommen, 
oss är en frälsare född. 

Stora stund, heliga stund! änglars här
slår sin rund kring de vaktande 
herdarshjord, rymden ljuder av 
glädjens ord. Kristus till jorden är 
kommen, eder är frälsaren född. 

Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, 
dagen gryr. Räddningstimman för 
världen slår, nu begynner vårt 
jubelår. Kristus till jorden är 
kommen, oss är en frälsare född. 

LUCIASÅNGEN PÅ 
ITALIENSKA

Sul mare luccica l'astro d'argento. 
Placida è l'onda; prospero è il vento. 
Venite all'agile Barchetta mia! Santa 
Lucia, Santa Lucia 

In fra le tende, bandir la cena In una 
sera così serena, Chi non dimanda, 
chi non desia. Santa Lucia! Santa 
Lucia! 


