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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. 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 herdars hjord, 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_eUn6hIO_o


3. 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


4. 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 dej väna lucia 
Välkommen du goda med ljuset hit 
Välkommen med hälsning om julefrid 
Välkommen med ljus i din krona 

https://www.youtube.com/watch?v=m30oZOtp3iM


5. 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! 

https://www.youtube.com/watch?v=JfT06kHnHQM


6. 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, 
få vi sedan när vi tröttnat dansa. 
Få 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! 

https://www.youtube.com/watch?v=0pxA5bzEvfw


7. O helga natt 

O helga natt, o helga stund för världen, 
då Gudamänskan till jorden steg ned! 
För att försona världens brott och synder, 

för oss han dödens smärta led. 
Och hoppets stråle går igenom världen, 
och ljuset skimrar över land och hav. 

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 

Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor 
Vår jord är fri, himlen öppen nu är 
Uti din slav du ser en älskad broder, 
och se, din ovän blir dig kär 
Från himlen bragte frälsaren oss friden, 
för oss han nedsteg i sin stilla grav. 

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 

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

