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Sankta Lucia 
Av Sigrid Elmblad

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. ://

Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
//: Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. ://

Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
//: Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia. ://

Det  är en ros utsprungen
Av Tekla Knös

Det är en ros utsprungen
Av Davids rot och stam,
Av fädren ren besjungen,
en ros i Juda land,
en blomma skär och blid,
mitt i den kalla vintern
i midnatts mörka tid.

Om denna ros allena
ljöd för Jesajas ord,
att född av jungfrun rena
han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
oss detta under skedde,
som oss profeten sagt.

Den späda rosen fina,
som doftar salighet,
i mörkret skall den skina,
besegra dunkelhet
Sann Gud och männska sann
oss arma mänskor frälsa
från synd och död han kan.

O, Jesus, dem som klaga
i denna jämmerns dal
nu med din hjälp ledsaga
till himlens högtidssal
Ja, i din Faders hus
låt oss dig evigt lova
i salighet och ljus.

Nu tändas tusen juleljus
Av Emmy Köhler

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!

Karusellen
Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skön,
här är karusellen,
som ska gå till kvällen.
Tio för de stora och fem för de små.
Skynda på, skynda på,
nu ska karusellen gå.

//: För ha, ha, ha,
nu går det så bra,
för Andersson och Pettersson och Lundström 
och ja’. ://



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 på 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, ...

Gröt och skinka, lilla äpplebiten, äpplebiten,
tänk, så rart det smakar Nisse liten, 
Nisse liten!
Tipp tapp, ...

Nu till lekar! Glada skrattet klingar, 
skrattet klingar,
runt om granen skaran muntert svingar, 
muntert svingar.
Tipp tapp, ...

Natten lider. Snart de tomtar snälla, 
tomtar snälla,
kvickt och näpet allt i ordning ställa, 
ordning ställa.
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.

Räven raskar över isen
Räven raskar över isen.
Räven raskar över isen.
Får jag lov och får jag lov,
att sjunga flickornas visa?
Så här gör flickorna, var de går,
och var de sitter och var de står.
Får jag lov, och får jag lov
Att sjunga flickornas visa?

Stilla natt, heliga natt
Av Joseph Mohr

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.

Stilla natt, heliga natt
Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår,
Nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen.
Oss är en frälsare född.

Hej tomtegubbar
Hej, tomtegubbar, slå i glasen,
och låt oss lustiga vara!

Hej, tomtegubbar, slå i glasen,
och låt oss lustiga vara!

En liten tid vi leva här
med mycken möda och stort besvär.

Hej, tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!

Tomtarnas julnatt
Av Alfred Smedberg

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



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

Två de voro röda,
Vi tackom nu så gärna.
De tjänte väl sin föda.
Allt för den ljusa stjärna ...

Två de voro vita,
Vi tackom nu så gärna.
De va de andra lika.
Allt för den ljusa stjärna ...

Den femte han var apelgrå,
Vi tackom nu så gärna.
Den rider själva Staffan på.
Allt för den ljusa stjärna ...

Innan hanen galit har,
Vi tackom nu så gärna.
Staffan uti stallet var.
Allt för den ljusa stjärna ...

Innan solen månd’ uppgå,
Vi tackom nu så gärna.
Betsel och gullsadel på.
Allt för den ljusa stjärna ...

Staffan rider till källan,
Vi tackom nu så gärna.
Han öser upp vatten med skällan,
Allt för den ljusa stjärna ...

Hej tomtegubbar
//: Hej, tomtegubbar, slå i glasen,
och låt oss lustiga vara! ://

En liten tid vi leva här
med mycken möda och stort besvär.

Hej, tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara!

Och flickan hon går i dansen
Och jungfrun hon går i dansen med 
röda gullband.
Och jungfrun hon går i dansen med 
röda gullband.
Dem binder hon om sin kärastes arm,
dem binder hon om sin kärestas arm.

Och kära min lilla flicka, knyt inte så hårt.
Och kära min lilla flicka, knyt inte så hårt.
Jag ämnar ej att rymma bort,
jag ämnar ej att rymma bort.

Och flickan hon går och lossar på 
rödan gullband.
Och flickan hon går och lossar på 
rödan gullband.
Så hastigt den skälmen åt skogen försvann,
så hastigt den skälmen åt skogen försvann.

Då sköto de efter honom med femton gevär.
Då sköto de efter honom med femton gevär.
”Och vill ni mig något så har ni mig här,
och vill ni mig något så har ni mig när”.

Och nu har jag blivit gifter,
nu har jag fått man.
Och nu har jag blivit gifter, 
nu har jag fått man.
Den vackraste gossen i hela vårt land,
Den vackraste gossen i hela vårt land.

När juldagsmorgon glimmar
Av Betty Ehrenborg-Posse

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå,
//: där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå. ://

Dig, Jesu, vi behöva,
du käre barnavän.
//: Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen. ://



O helga natt
O helga natt, o helga stund för världen, 
då Gudamänskan till jorden steg ned. 
För att försona världens brott och synder, 
för oss han dödens smärta led. 

Och hoppets stråle går igenom världen, 
och ljuset skimrar över land och hav. 
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor. 
Vår jord är fri, himlen öppen nu är 
Uti din slav du ser en älskad broder, 
och se, din ovän blir dig kär. 

Från himlen bragte frälsaren oss friden, 
för oss han nedsteg i sin stilla grav. 
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 

Betlehems stjärna
Av Viktor Rydberg

Gläns över sjö och strand,
stjärna ur fjärran,
du, som i Österland,
tändes av Herran.

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

Sju vackra flickor i en ring
Sju vackra flickor i en ring
sju vackra flickor i en ring,
vackraste flickor häromkring
ibland de flickor alla.

Flickorna vända sig omkring
flickorna vända sig omkring,
sökande efter vännen sin
ibland de gossar alla.

Vara vem det vara vill
vara vem det vara vill.
Den, som jag räcker handen till,
han har mitt unga hjärta.

Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu kan jag vara riktigt gla’.
Nu har jag fått den jag vill ha
ibland de gossar alla,
ibland de gossar alla.

Strålande jul
Av Edvard Evers

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 vars dagar nu gro.
Kom, kom, signade jul, 
sänk dina vita vingar.


