
Luciasånger 
Natten går tunga fjät: 
Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. 
Kring jord som sol’n förgät, 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 

 
Nu tändas: 
Nu tändas tusen juleljus 
på jordens mörka rund, 
och tusen, tusen stråla och 
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! 
 

God morgon mitt herrskap: 
God morgon mitt herrskap! Här kommer Lussebrud, 
hon kommer till er med stor ära. 
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! 
Hon önskar eder alla en fröjdefull jul. 
Från olyckor alla bevare eder Gud! 
 

Staffansvisan: 
Staffan var en stalledräng, stalledräng, 
stalledräng, han vattnade sina fålar fem. 
I ra, i ra, i ral lal le ra ra, 
hejsan, låt oss lustiga vara. 
En gång jul om året bara, 
sjung, falle‐dudeliga‐dulan‐lej. 
 
Två de voro röda, röda, röda, 
de förtjänte så väl sin föda. 
I ra, i ra, i ral lal le ra ra, 
hejsan, låt oss lustiga vara. 
En gång jul om året bara, 
sjung, falle‐dudeliga‐dulan‐lej. 
 
Två de voro vita, vita, vita, 
de voro varann så lika. 
I ra, i ra, i ral lal le ra ra, 
hejsan, låt oss lustiga vara. 
En gång jul om året bara, 
sjung, falle‐dudeliga‐dulan‐lej. 
 
Den femte han var apelgrå, apelgrå, 
apelgrå, den plägade Staffan rida på. 
I ra, i ra, i ral lal le ra ra, 



hejsan, låt oss lustiga vara. 
En gång jul om året bara, 
sjung, falle‐dudeliga‐dulan‐lej. 

 

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… 

God jul och gott nytt år! 
Lova va“ rädd om dig själv, det är den hälsning du får. 

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 bar 


