
Luciahäfte 

Tåget står redo längst bak. 

1. Sankta Lucia (G, gitarrintro) 

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. 

2. Midnatt råder 

Midnatt råder, det är tyst i husen, tyst i husen, 
alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen. 
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, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 

Sedan åter in i tysta vrårna, tysta vrårna, 
tomteskaran, tassar nätt på tårna, nätt på tårna. 
Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp. 



3. Nu tändas tusen juleljus (D, gitarrintro kort) 

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! 

4. Luciadikt 

Jag hälsar er alla som förr mången gång 
Med ljus i min krona och stämningsfylld sång 
Jag kommer när mörkast det är här i Norden 
när allt synes dött och förfruset på jorden. 

Du eviga stråle, du sol över allt 
träng in i vart bröst där det nu känns så kallt. 
Jag hälsar er alla som förr mången gång 
med ljus i min krona, med stämningsfull sång. 



5. Jingle Bells (D) 

Emilia: 
Dashing through the snow 
In a one-horse open sleigh 
Over the fields we go 
Laughing all the way. 
Bells on bob-tail ring 
Making spirits bright 
What fun it is to ride and sing 
A sleighing song tonight. 

Kören: 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, Oh 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

Emilia: 
Now the ground is white, 
Go out while you’re young, 
Take the girls tonight 
And sing this sleighing song. 
Just get a bob-tailed bay, 
Two-forty for his speed, 
Then hitch him to an open sleigh 
And crack! You’ll take the lead. 

Kören: 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 



Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh, Oh 
Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

6. Staffansvisan (Dm) 

Staffan var en stalledräng. 
Vi tackom nu så gärna. 
Han vattnade sina fålar fem, 
Allt för den ljusa stjärna. 
Ingen dager synes än, 
Stjärnorna på himmelen de blänka. 

Bästa fålen apelgrå 
Vi tackom nu så gärna. 
den rider Staffan själv uppå. 
Allt för den ljusa stjärna. 
Ingen dager synes än, 
Stjärnorna på himmelen de blänka. 

I den fula ulvens spår 
Vi tackom nu så gärna. 
raskt och oförskräckt han går. 
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. 

7. Tre pepparkaksgubbar (F, gitarrintro) 

||: 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.  :||  x 2 

8. Feliz Navidad (A. Startton E. Style: Ska.) 

:|| Feliz Navidad  
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Prospero año y Felicidad. 

Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Prospero año y Felicidad. 

I wanna wish you a Merry Christmas 
I wanna wish you a Merry Christmas 
I wanna wish you a Merry Christmas 
From the bottom of my heart. :|| x2 



Mary Did You Know 

Go tell it on the mountain 

Solo: 
When I was a seeker 
I sought both night and day 
I asked the Lord to help me 
And he showed me the way 

Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 

Solo: 
He made me a watchman 
Upon a city wall 
And if I am a Christian 
I am the least of all 

Go tell it on the mountain 
Over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
That Jesus Christ is born 

10. Stilla Natt (G) 

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. 

11. Sankta Lucia (G) 

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. 

Börja gå ut 

Natten var stor och stum. Nu, hör, det svingar 
i alla tysta rum, sus som av vingar. 
Se, på vår trösk står, vitklädd med ljus i hår, 
Sankta Lucia, Sankta Lucia. 
Se, på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår, 
Sankta Lucia, Sankta Lucia.


