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1. Natten går tunga fjät (Sankta Lucia) 

Natten går tunga fjät 
rund gård och stuva; 
kring jord, som sol förlät, 
skuggorna ruva. 
Då i vårt mörka hus, 
stiger med tända ljus, 
Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

Natten går stor och stum 
nu hörs dess vingar 
i alla tysta rum 
sus som av vingar. 
Se, på vår tröskel står 
vitklädd med ljus i hår 
Sankta Lucia, Sankta Lucia. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=mhpNnj8BOO0


2. Goder afton 

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=85dkL_8yc7E


3. Var inte rädd för mörkret 

Var inte rädd för mörkret, tänd ett litet ljus 
Det hjälper dig att hitta rätt på färden 
Var inte rädd för mörkret, bjud andra till ditt hus 
Tillsammans kan vi lysa här i världen 

Nu kommer juletiden, nu firar vi advent 
Och tackar för den gåva som Gud sänder 
Hos alla som vill öppna sitt hjärtas dörr på glänt 
Ett ljus av kärlek, hopp och tro han tänder 

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 
De borde få sitta vid vårt bord 
När vi tänder ett ljus i advent (advent) 
När 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 
De borde få sitta vid vårt bord 
När vi tänder ett ljus i advent (advent) 
När vi tänder ett ljus i advent 

https://www.youtube.com/watch?v=2jBJbdTjykk


4. Jul, jul, strålande jul 

Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar 
Himmelens kronor med gnistrande ljus 
Glimmande bågar i alla Guds hus 
Psalm som är sjungen från tid till tid 
Eviga längtan till ljus och frid! 
Jul, jul, strålande jul, glans över vita skogar 

Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar 
Över stridernas blod och larm 
Över all suckan ur människobarm 
Över de släkten som gå till ro 
Över de ungas dagande bo 
Kom, kom, signade jul, sänk dina vita vingar 

https://www.youtube.com/watch?v=vh-zUNjeAfc


5. Staffansvisan 

Staffan var en stalledräng, 
vi tackom nu så gärna, 
han vattnar sina fålar fem, 
allt för den ljusa stjärna. 
Ingen dager synes än, 
stjärnorna på himmelen de blänka. 

Nu är eld uti var spis, 
vi tackom nu så gärna, 
julegröt och julegris, 
allt för den ljusa stjärna. 
Ingen dager synes än, 
stjärnorna på himmelen de blänka. 

Nu är fröjd uti vart hus, 
vi tackom nu så gärna, 
julegröt och juleljus, 
Allt för den ljusa stjärna. 
Ingen dager synes än, 
stjärnorna på himmelen de blänka. 

https://www.youtube.com/watch?v=9LA-rQwhoYo


6. 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=zqvVXFsc6Bo


7. Nu har vi ljus här i vårt hus 

Nu har vi ljus här i vårt hus, 
julen är kommen, hopp tra-la-la-la! 
Barnen i ring dansa omkring, dansa omkring. 
Granen står så grön och grann i stugan, 
granen står så grön och grann i stugan. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la! 

Kom lilla vän, kom nu igen, 
dansa kring granen, hopp tra-la-la-la! 
Glädjen är stor, syster och bror, syster och bror, 
pappa, mamma, alla gå i dansen. 
Pappa, mamma, alla gå i dansen. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la! 

Kom tag en sväng, klappar i mängd, 
julbocken hämtat, hopp tra-la-la-la! 
Lutfisk och gröt, tårta så söt, tårta så söt, 
får vi sedan när vi tröttnat dansa. 
Får vi sedan när vi tröttnat dansa. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, ra-la-la-la-la, la-la! 

Nu har vi ljus här i vårt hus, 
julen är kommen, hopp tra-la-la-la! 
Barnen i ring dansa omkring, dansa omkring. 
Granen står så grön och grann i stugan, 
granen står så grön och grann i stugan. 
Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la!

http://florisve.nl/Dir2/06%20Nu%20Har%20vi%20Ljus%20H%C3%A4r%20i%20V%C3%A5rt%20Hus.m4a
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