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Sankta Lucia I – Natten går tunga fjät 
 

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. 

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. 

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.  

Dagen skall åter ny, stiga ur rosig sky, 

Sankta Lucia, Sankta Lucia.  

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/0C5XAmjcEpMKMZrBxnfARb?si=dgbe8jF9Qjq4EBtgMvyOSQ  

Youtube: 

https://youtu.be/Fblf0EKXgfw   

https://open.spotify.com/track/0C5XAmjcEpMKMZrBxnfARb?si=dgbe8jF9Qjq4EBtgMvyOSQ
https://youtu.be/Fblf0EKXgfw
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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. 

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/2zzmyNqHS3KRzIdVOuWmCi?si=2ssznN2aTgmDBKa2GbsHNg 

Youtube: 

https://youtu.be/wZoVnbL29gA   

https://open.spotify.com/track/2zzmyNqHS3KRzIdVOuWmCi?si=2ssznN2aTgmDBKa2GbsHNg
https://youtu.be/wZoVnbL29gA
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God morgon mitt herrskap 
 

God morgon mitt herrskap! Här kommer Lussebrud; 

hon kommer till Er med stor glädje. 

Lucian sig påminner att få roa Er en stund, 

om hon Er vid hälsan finner i denna morgonstund. 

 

Stånder upp nu, mitt herrskap, och ät och må väl! 

Det fröjdar Lucian av hjärtat! 

Lucian Eder önskar en fröjdefull jul. 

Från olyckor alle bevare Eder Gud! 

 

God morgon mitt herrskap! Här kommer Lussebrud; 

hon kommer till Er med stor glädje. 

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/0lKnn5SzJkC5UR3by7zpJi?si=62IkwQifSVmFhBTJnfGh8w 

Youtube: 

https://youtu.be/ZcrnA4Nnbpo   

https://open.spotify.com/track/0lKnn5SzJkC5UR3by7zpJi?si=62IkwQifSVmFhBTJnfGh8w
https://youtu.be/ZcrnA4Nnbpo
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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! 

- - - 

vi önskar Eder alla en fröjdefull fest! 

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/5hx97aNmYswfnOKl8uVY9z?si=lup5Lf7uRWWQ_ZQDj2R5QA 

Youtube: 

https://youtu.be/JAe2wtfsXjA   

https://open.spotify.com/track/5hx97aNmYswfnOKl8uVY9z?si=lup5Lf7uRWWQ_ZQDj2R5QA
https://youtu.be/JAe2wtfsXjA
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Gläns över sjö och strand I 
 

Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, 

du som i Österland tändes av Herran. 

Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem. 

Barnen och herdarna följa dig gärna, 

strålande stjärna, strålande stjärna. 

 

Natt över Judaland, natt över Sion. 

Borta vid västerrand slocknar Orion. 

Herden, som sover trött, 

barnet, som slumrar sött, 

vakna vid underbar korus av röster, 

skåda en härligt klar stjärna i öster. 

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/5n0v2yBoxTn3kmVhYGdwwQ?si=w2DHHbjZS1KL44osMgf7Aw   

Youtube: 

https://youtu.be/l50foRFtJoo   

https://open.spotify.com/track/5n0v2yBoxTn3kmVhYGdwwQ?si=w2DHHbjZS1KL44osMgf7Aw
https://youtu.be/l50foRFtJoo
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Gläns över sjö och strand II 
 

Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, 

du som i Österland tändes av Herran. 

Stjärnan från Betlehem leder ej bort, men hem. 

Barnen och herdarna följa dig gärna, 

strålande stjärna, strålande stjärna. 

 

Natt över Judaland, natt över Sion. 

Borta vid västerrand slocknar Orion. 

Herden, som sover trött, 

barnet, som slumrar sött, 

vakna vid underbar korus av röster, 

skåda en härligt klar stjärna i öster. 

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/4pdnPqZ6NOnofNfOOEO0iz?si=QK01T6DXQSOhhOJsDMzpGA    

Youtube: 

https://youtu.be/Zr4OZhZLpoQ  

  

https://open.spotify.com/track/4pdnPqZ6NOnofNfOOEO0iz?si=QK01T6DXQSOhhOJsDMzpGA
https://youtu.be/Zr4OZhZLpoQ
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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. 

 

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. 

 

Då komma väl de hundra, då komma väl de tusen 

Lusseknektar vandrande kring husen. 

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/7Eaw24q1HxPdKzXKM2RMzJ?si=rff2jA40QMujr19HNaMYeg 

Youtube: 

https://youtu.be/UV1JjUBOE1g   

https://open.spotify.com/track/7Eaw24q1HxPdKzXKM2RMzJ?si=rff2jA40QMujr19HNaMYeg
https://youtu.be/UV1JjUBOE1g
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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!  

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/3iKjlUQeyjkI2vdyGJJqge?si=LMvEORTuSkCJvvoMmrd8eQ  

Youtube: 

https://youtu.be/mJesrAMxMRU   

https://open.spotify.com/track/3iKjlUQeyjkI2vdyGJJqge?si=LMvEORTuSkCJvvoMmrd8eQ
https://youtu.be/mJesrAMxMRU
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Staffansvisa – Staffen var en stalledräng 
 

Staffan var en stalledräng, 

vi tackom nu så gärna, 

han vattnar sina fålar fem, 

allt för den ljusa stjärna. 

Ingen dager synes än,  

tjärnorna 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. 

 

Spotify: 

--- 

Youtube: 

https://youtu.be/bgIy45BYojk   

https://youtu.be/bgIy45BYojk
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Staffansvisa från Orust – För rederliga män 
 

God morgon kära fader  

För redeliga män 

Gud låt er vakna glader 

Det är ingen dager än 

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än 

Men stjärnorna på himmelen de blänka 

 

God morgon kära moder  

För redeliga män 

Gud låt er vakna goder 

Det är ingen dager än 

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än 

Men stjärnorna på himmelen de blänka 

 

Jag ser på eran skorsten vit  

För redeliga män 

För eder dotter kom vi hit 

Det är ingen dager än 

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än 

Men stjärnorna på himmelen de blänka 

 

Jag ser på eran skorsten grå 

För redeliga män 

Att kaffepannan hon är på 

Det är ingen dager än 

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än 

Men stjärnorna på himmelen de blänka 

 

Jag står ej längre ut för knut 

För redeliga män 

Jag tror det tjälas i min trut 

Det är ingen dager än 

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än 

Men stjärnorna på himmelen de blänka 

 

Jag ser på eran skorsten svart 

För redeliga män 

Att här inne bor ett rackarepack 

Det är ingen dager än 

Ingen dager synes än, ingen måne lyser än 

Men stjärnorna på himmelen de blänka 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/26tn3xXjQxfdNg4gNRTcVJ?si=72KzndSdTCeJW4Pgabv07A  

Youtube: 

https://youtu.be/QKNpatcy6HQ   

https://open.spotify.com/track/26tn3xXjQxfdNg4gNRTcVJ?si=72KzndSdTCeJW4Pgabv07A
https://youtu.be/QKNpatcy6HQ
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Nu ha vi ljus här i vårt hus 
 

Nu ha 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 traa-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! 

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/4cE4IxjkUJNvwB1WsiYzcD?si=pt5Bix6-QryBd_IC5cYjcg   

Youtube: 

https://youtu.be/vE9qDx-oeSs   

https://open.spotify.com/track/4cE4IxjkUJNvwB1WsiYzcD?si=pt5Bix6-QryBd_IC5cYjcg
https://youtu.be/vE9qDx-oeSs
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San(k)ta Lucia II – Sul mare luccica & Ljusklara hägring 
 

Sul mare luccica l'astro d'argento; 

placida è l'onda, prospero il vento. 

Con questo zeffiro così soave 

oh com'è bello star sulla nave! 

Venite all'agile barchetta mia! 

Santa Lucia, Santa Lucia! 

Venite all'agile barchetta mia! 

Santa Lucia, Santa Lucia! 

 

Sankta Lucia, ljusklara hägring, 

sprid i vår vinternatt glans av din fägring. 

Kom i din vita skrud, huld med din maning. 

Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning. 

Drömmar med vingesus under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. 

Drömmar med vingesus, under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. 

 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/19kcow2taYvwmVrJYIKZs2?si=9AxK3Os3RPuSv8MDElVzXw  

Youtube: 

https://youtu.be/bWn7wOQmxkY  

  

https://open.spotify.com/track/19kcow2taYvwmVrJYIKZs2?si=9AxK3Os3RPuSv8MDElVzXw
https://youtu.be/bWn7wOQmxkY
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Bonus: Sinte Lucia blijft thuis 
 

Sinte Lucia blijft dit jaar thuis, ja 

Samen zingen mag nu niet, dus u hoort nu zo dit lied 

Wat een ideetje, Lucia op cd’tje 

Dus nu hebben wij dit jaar toch een soort Lucia 

Oh, wat maakt dat ons blij 

Want Lucia hoort erbij 

Ondanks corona toch nog Lucia 

 

Op anderhalve meter wordt het zingen niet echt beter 

Daarom dit jaar digitaal zingen wij nu allemaal 

Geen aerosolen, geen rare capriolen 

Wat was het grootste bezwaar? Dat was het besmettingsgevaar! 

Oh, wat zijn wij nu blij 

Want Lucia hoort erbij 

Ondanks corona toch nog Lucia 

 

Lucia gaat toch door 

Ook al is het nu wel 

Voor een ander decor 

Oh, wat zijn wij nu blij, 

Want Lucia hoort erbij 

Ondanks corona toch nog Lucia 

Oh, wat zijn wij nu blij 

Want Lucia hoort erbij 

Ondanks corona toch nog Lucia 

 

Oh, wat zijn wij nu blij 

Want Lucia hoort erbij 

Ondanks corona toch nog Lucia 

Oh, wat zijn wij nu blij 

Want Lucia hoort erbij 

Ondanks corona toch nog Lucia 

 

Sinte Lucia (2×) 

Sinte Lucia hoort erbij 

Lu-ci-a!

Spotify: 

https://open.spotify.com/track/6pUc08mCxQ3EI6qQGpNbsb?si=1yNCN0aLQEeX6nNtRJka0w 

Youtube: 

https://youtu.be/0u2A5vMUAqc  

https://open.spotify.com/track/6pUc08mCxQ3EI6qQGpNbsb?si=1yNCN0aLQEeX6nNtRJka0w
https://youtu.be/0u2A5vMUAqc

