
Lucia sången 
 
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. (down) 
Då i vårt mörka hus, 
Stiger med tända ljus, 
Sankta Lucia, 
Sankta Lucia. (up) 
 
Natten var stor och stum. 
Nu hörs det svingar, 
I alla tysta rum, 
Sus som av vingar 
 
Se på vår tröskel står 
Vitklädd, med ljus i hår 
Sankta Lucia 
Sankta Lucia. (down) 
Se på vår tröskel står 
Vitklädd med ljus i hår 
Sankta Lucia 
Sankta Lucia. (up) 
 
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. (down) 
Dagen skall åter ny, 
stiga ur rosig sky  
Sankta Lucia, 
Sankta Lucia. (up) 

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. 
 
Staffan var en stalledräng 
 
Staffan var en stalledräng. (boys) 
Vi tackom nu så gärna. (all) 
Han vattnar sina fålar fem. (boys) 
Allt för den ljusa stjärna. (all) 
Ingen dager synes än, 
stjärnorna på himmelen de blänka. 
 
Bästa fålen apelgrå. (boys)…. 
Den rider Staffan själv uppå. (boys).. 
 
Nu ar eld uti var spis (boys)… 
Julegröt o julegris (boys)…. 
 
Nu är fröjd uti vart hus (boys)…. 
Julegran o juleljus (boys)…… 
 

 
 
 



Tomtarnas julnatt 
 
Midnatt råder, 
tyst det är i husen 
tyst i husen. 
Alla sova, 
släckta äro ljusen, 
äro ljusen. 
 
Tipp, tapp, tipp, tapp, 
Tippe tippe tipp  tapp 
Tipp, tipp, tapp. 
 
Se, då krypa  
tomtar upp ur vrårna, 
upp ur vrårna. 
Lyssna, speja, 
trippa fram på tårna, 
fram på tårna.   
Tipp, tapp…….. 
 
Snälla folket, 
 låtit maten rara, 
maten rara. 
Stå pa bordet 
Åt en tomteskara,  
tomteskara. 
Tipp, tapp………… 
 
Hur de mysa,  
hoppa upp bland faten,  
upp bland faten.  
Tissla, tassla,  
god är julematen,  
julematen. 
Tipp, tapp……. 
 
Sedan åter, 
in i tysta vrårna,  
tysta vrårna. 
Tomteskaran  
tassar nätt pa tårna,  
nätt pa tårna. 
Tipp, tapp…………… 
 

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 ikväll 
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  
 
Tre pepparkaksgubbar (Only children) 
 
Vi komma, vi komma, 
från Pepparkakeland, 
och vägen vi vandrat tillsammans 
hand i hand. 
Så bruna, så bruna vi äro alla tre, 
korinter till ögon och hattarna på sne´. 
 
Tre gubbar, tre gubbar från 
pepparkakeland, 
till julen, till julen vi komma hand i hand. 
Men tomten och bocken  
vi lämnat vid vår spis, 
de ville inte resa från vår pepparkakegris. 
 

 



Gläns över sjö och strand (Only adults) 

Gläns över sjö och strand, stjärna i 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 västerland slocknar Orion.  
Herden som sover trött, barnet som slumrar 
sött.  
Vakna vid underbar korus av röster.  
Stråla så härligt klar, stjärna i öster. 

Goder afton 
 
Goder afton, goder afton, nu får det va' slut, 
på allt som vi sjungit nu tågar vi ut! 
 

 

 


