
 

  

 

 

Natten går tunga fjät – Luciasång 

Natten går tunga fjät, 

runt gård och stuva. 

Kring jord som sol’n förlät, 

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. 

 

 

Lucia – Så mörk är natten i midvintertid 

Så mörk är natten i midvintertid, 

men se då nalkas Lucia. 

Hon kommer den goda med ljuset hit, 

hon kommer med hälsning om julefrid, 

hon kommer med ljus i sin krona. 

I mörka natten i midvintertid, 

vi hälsar dig väna Lucia. 

Välkommen du goda med ljuset hit, 

välkommen med hälsning om julefrid, 

välkommen med ljus i din krona. 

 

 

Staffan var en stalledräng 

Staffan var en stalledräng, stalledräng, 

stalledräng. 

Han vattnade sina fålar fem, fålar fem, 

fålar fem. 

Stjärnorna de tindra så klara. 

Gossar låt oss lustiga vara. 

En gång blott om året så en fröjdefull jul 

vi få. 

Femte fålen appelgrå, appelgrå, 

appelgrå. 

Den rider väl Staffan själv uppå, själv 

uppå, själv uppå. 

Stjärnorna de tindra så klara. 

Gossar låt oss lustiga vara. 

En gång blott om året så en fröjdefull jul 

vi få. 

Nu är eld i varje spis, varje spis, varje 

spis. 

Med julegröt och julegris, julegris, 

julegris. 

Stjärnorna de tindra så klara. 

Gossar låt oss lustiga vara. 

En gång blott om året så en fröjdefull jul 

vi få. 

 

  



 

  

 

 

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! 

 

Ljuset i advent (Eventuellt) 

När mörker och kyla ligger kring vårt 

hus 

Då vill vi vänta på julen kring ett levande 

ljus  

Låt det brinna (låt det brinna) 

Låt det brinna (låt det brinna) 

Ljuset som du tänt 

Låt det brinna (låt det brinna)  

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)  

Låt det brinna (låt det brinna)  

Ljuset som du tänt 

Låt det brinna (låt det brinna)  

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)  

Låt det brinna (låt det brinna)  

Ljuset som du tänt 

Låt det brinna (låt det brinna)  

Låt det brinna (låt det brinna)  

Ljuset i advent 

 

En sockerbagare 

En sockerbagare här bor i staden, 

han bakar kakor mest hela dagen. 

Han bakar stora, han bakar små, 

han bakar några med socker på. 

Och i hans fönster hänger julgranssaker 

och hästar, grisar och pepparkakor. 

Och är du snäller så kan du få, 

men är du stygger så får du gå. 


