
Luciasången  
(natten går tunga fjät) 

Natten går tunga fjät runt gård och stuva.  
Kring jord som soln förgät, skuggorna ruva.  
II: Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus  
Sankta Lucia, Sankta Lucia :II

Natten var stor och stum, nu hör det svingar  
i alla tysta rum, sus som av vingar.  
II: Se på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår  
Sankta Lucia, Sankta Lucia :II 

Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar  
så hon ett underbart ord till oss talar.  
II: Dagen skall åter ny stiga ur rosig sky.  
Sankta Lucia, Sankta Lucia :II



Goder morgon i denna sal 

Goder morgon i denna sal. 
Goder morgon i denna sal. 
Eder önska vi. Eder önska vi. 
En angenäm morgonstund. 
En angenäm morgonstund. 

Alla flickor i denna sal. 
Alla flickor i denna sal. 
Eder önska vi. Eder önska vi. 
En angenäm morgonstund. 
En angenäm morgonstund. 

Alla pojkar i denna sal. 
Alla pojkar i denna sal. 
Eder önska vi. Eder önska vi. 
En angenäm morgonstund. 
En angenäm morgonstund. 

Lussevisa från Orsa 

Lusse lele lusse lele 

elva nätter före jul 

Lusse lele lusse lele 

elva nätter före jul 



Lussekatt och pepparkaka 
Lussekatt och pepparkaka 
låt er väl av detta smaka 
Se, Lucia bjuder här. 
Se i korgen som hon bär. 

Lussekatt och pepparkaka 
låt er väl av detta smaka 
Se, vår tärna bjuder er. 
Lussefatet om ni ber. 

Lussekatt och pepparkaka 
låt er väl av detta smaka 
Se vår Staffan med sin strut 
önskar glädje julen ut. 

Så mörk är natten 

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 hälsa dig, väna Lucia. 
Välkommen, du goda, med ljuset hit. 
Välkommen med hälsning om julefrid. 
Välkommen med ljus i din krona. 



Vi tänder ett ljus i advent 

Vi tänder ett ljus i advent, 
det värmer den som frusen är. 
Vi tänder ett ljus i advent, 
det sprider ljus i vårt mörker här. 
Och alla som är rädda och fryser på vår jord, 
dom borde få sitta vid vårt bord 
när vi tänder ett ljus i advent, 
när vi tänder ett ljus i advent. 



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! 



Staffansvisa från Norrland 
Blå= Kören Svar=Killarna Fet=Alla  
 
Staffan var en stalledräng,  
stalledräng, stalledräng  
Han vattnade sina fålar fem.  
Ira, ira ira ira-rallerara  
Gossar låt oss lustiga vara. En gång jul om året 
bara,sjung falledudeliga dullan dej! 

Två de voro röda  
röda, röda  
De tjänte väl sin föda. 
Ira, ira ira ira-rallerara  
Gossar låt oss lustiga vara. En gång jul om året 
bara,sjung falledudeliga dullan dej! 

Två de voro vita 
Vita, vita 
de voro varann så lika. 
Ira, ira ira ira-rallerara  
Gossar låt oss lustiga vara. En gång jul om året 
bara,sjung falledudeliga dullan dej! 

Den femte han var apelgrå  
apelgrå, apelgrå 
Den plägade Staffan rida på.  
Ira, ira ira ira-rallerara  
Gossar låt oss lustiga vara. En gång jul om året 
bara,sjung falledudeliga dullan dej! 

Staffan red till källarknut  
källarknut, källarknut  
där han var van få ölet ut. 



Ira, ira ira ira-rallerara  
Gossar låt oss lustiga vara. En gång jul om året 
bara,sjung falledudeliga dullan dej! 

 
Östan väder, västanvind 
västanvind, västanvind  
Och dörrarna opp och barnen in. 
Ira, ira ira ira-rallerara  
Gossar låt oss lustiga vara. En gång jul om året 
bara,sjung falledudeliga dullan dej! 



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! 



Tänd ett ljus 
 
Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna, 
det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. 
Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor 
på. 
Tänd ett ljus för jordens barn. 
 
Jag såg en stjärna falla, det var i natt när alla sov. 
Jag tror jag önskade då att du var nära. 
För en minut sen brann den en sekund, sen försvann den 
var det bara jag som såg? 
På radion sjöng dom om fred på jorden, jag ville tro dom 
slitna orden. 
 
Tänd ett ljus… 
 
Jag fick ett kort från Wyndham, jag visste inte var det låg. 
Jag såg på kartan, du är på andra sidan jorden. 
Men det är samma himmel, det är samma hav, och stjärnan 
som jag såg, 
föll för allting som vi drömmer, föll för att vi aldrig glömmer. 
 
 
Tänd ett ljus… 
 
Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna, 
det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. 
Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor 
på. Tänd ett ljus för jordens barn. 
Åh. Tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus för jordens 
barn.


