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Sankta Lucia  

Sankta Lucia, ljusklara hägring, 

sprid i vår vinternatt glans av din fägring. 

Drömmar med vingesus under oss sia, 

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. 

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. 

Staffansvisa från Norrland  

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. 

Staffan red till källarknut, källarknut, 

källarknut, där han var van få ölet ut. 

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. 

Lusse Lelle 

Lusse Lelle, Lusse Lelle. 

Elva nätter före jul. 

Lusse Lelle, Lusse Lelle. 

Elva nätter före jul. 

Nu äro vi hitkomna 

så näst före jul. 

Nu äro vi hitkomna 

så näst före jul. 



När det lider mot jul 

Det strålar en stjärna förunderligt blid, i öster på himlen hon står. 

Hon lyst över världenes oro och strid i nära två tusende år. 

När dagen blir mörk och när snön faller vit, då skrider hon närmre, då kommer hon hit 

och då vet man, att snart är det jul. 

Ty julen är härlig för stora och små, är glädje och ljuvaste frid, 

är klappar och julgran och ringdans också, är lycka oändligen blid, 

är ljus, allas ögon då stråla som bäst, och stjärnorna tindra som mest 

och där ljuset är där är det jul. 

En stjärna lyser så klar  

Nu i den heliga timman 

ser vi mot himlens höjd 

och vi hör klockorna klinga 

känner vart hjärtas fröjd. 

Änglarna ger oss hopp och tro 

sjunger om fred på vår jord 

allt som Gud aldrig övergav 

en stjärna lyser så klar 

Kärleken världen behöver 

vet vi att barnet bär 

vår långa vandring är över 

stjärnan har stannat här 

 Änglarna ger oss hopp och tro 

sjunger om fred på vår jord 

allt som Gud aldrig övergav 

en stjärna lyser så klar 



Himmelen ligger och slumrar 

på jordens gula halm 

vi känner fröjd och förundran 

för vi har kommit fram 

Här kan vi drömma om den fred 

som vi skall äga en gång 

barnet som fötts tar himlen med 

och jorden fylls utav sång 

Änglarna ger oss hopp och tro 

sjunger om fred på vår jord 

allt som Gud aldrig övergav 

en stjärna lyser så klar 

Bjällerklang 

Ute faller snö, 

i spiltan Blacken står, 

och äter lugnt sitt hö, 

när ljudet honom når, 

att selen lyftes ner, 

och framför släden snart, 

med oss han sedan sig beger, 

iväg med väldig fart. 

Bjällerklang, bjällerklang, 

hördess dingle-dång. 

Flingor som nu virvlar om, 

i munter vintersång 

Följ oss ut, följ oss ut, 

Blacken travar på, 

i hans spår vår släde går, 

där höga furor stå, 



Vi sitter under fällen, 

och snön omkring oss yr, 

och inte förr´n till kvällen, 

vi färden hemåt styr, 

Bjällerklang, bjällerklang, 

hördess dingle-dång. 

Flingor som nu virvlar om, 

i munter vintersång. 

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 hälsar dig väna Lucia. 

Välkommen du goda med ljuset hit, 

välkommen med hälsning om julefrid, 

välkommen med ljus i din krona.


