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Højt fra træets grønne top 
Peter Faber, 1848

1.
Højt fra træets grønne top 
stråler juleglansen, 
spillemand, spil lystigt op, 
nu begynder dansen. 
Læg nu smukt din hånd i min, 
ikke rør' ved den rosin! 
Først skal træet vises, 
siden skal det spises.

2.
Se, børnlil´, nu går det godt, 
I forstår at trave, 
lad den lille Sine blot 
få sin julegave. 
Løs kun selv det røde bånd! 
Hvor du ryster på din hånd! 
Når du strammer garnet, 
kvæler du jo barnet.

8.
Børn, nu er jeg blevet træt, 
og I får ej mere, 
moder er i køkkenet, 
nu skal hun traktere. 
Derfor får hun denne pung, 
løft engang, hvor den er tung! 
Julen varer længe, 
koster mange penge.

Dejlig er den himmel blå 
N. F. S. Grundtvig, 1853 

1.
Dejlig er den himmel blå, 
lyst det er at se derpå, 
hvor de gyldne stjerner blinke, 
hvor de smile, hvor de vinke 
//: os fra jorden op til sig, ://

3.
Det var midt i julenat, 
hver en stjerne glimted mat, 
men med ét der blev at skue 
én så klar på himlens bue 
//: som en lille stjernesol, ://

5.
Når den stjerne lys og blid 
sig lod se ved midnatstid, 
var det sagn fra gamle dage, 
at en konge uden mage 
//: skulle fødes på vor jord, ://

8.*
Vise mænd fra østerland 
drog i verden ud på stand 
for den konge at oplede, 
for den konge at tilbede, 
//: som var født i samme stund, ://

10.-11.*
De ham fandt i Davids hjem, 
de ham fandt i Betlehem, 
uden spir og kongetrone, 
der kun sad en fattig kone, 
//: vugged barnet i sit skød, ://

18.
Stjernen ledte vise mænd 
til vor Herre Kristus hen; 
vi har og en ledestjerne, 
og når vi den følger gerne, 
//: kommer vi til Jesus Krist, :// 

19.
Denne stjerne lys og mild, 
som kan aldrig lede vild, 
er hans guddoms-ord det klare, 
som han os lod åbenbare 
//: til at lyse for vor fod, ://



Det kimer nu til julefest 
N. F. S. Grundtvig, 1817 

1.
Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høje gæst, 
som steg til lave hytter ned 
med nytårsgaver: fryd og fred. 

2.
O, kommer med til Davids by, 
hvor engle sjunger under sky, 
o, ganger med på marken ud, 
hvor hyrder hører nyt fra Gud! 

3-4
Og lad os gå med stille sind 
som hyrderne til barnet ind, 
med glædestårer takke Gud 
for miskundhed og nådesbud! 

15.
Velan, min sjæl, så vær nu glad, 
og hold din jul i Davids stad, 
ja, pris din Gud i allen stund 
med liflig sang af hjertens grund! 

17.
Ja, sjunge hver, som sjunge kan: 
Nu tændtes lys i skyggers land, 
og ret som midnatshanen gol, 
blev Jakobs stjerne til en sol! 

18.
Nu kom han, patriarkers håb, 
med flammeord og himmeldåb, 
og barnet tyder nu i vang, 
hvad David dunkelt så og sang. 

19.
Kom, Jesus, vær min hyttegæst, 
hold selv i os din julefest, 
da skal med Davidsharpens klang 
dig takke højt vor nytårssang! 

Glade jul, dejlige jul 
B. S. Ingemann, 1850 

1.
Glade jul, dejlige jul, 
engle daler ned i skjul 
Hid de flyver med paradisgrønt 
hvor de ser, hvad for Gud er kønt 
//: lønlig iblandt os de går ://

2.
Julefred, evige fred 
hellig sang med himmelsk lyd 
Det er englene, hyrderne så 
dengang Herren i krybben lå 
//: evig er englenes sang ://

3.
Fred på jord, fryd på jord 
Jesusbarnet blandt os bor! 
Engle sjunger om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt, 
//: salig er englenes sang ://

4.
Salig fred, himmelsk fred 
toner julenat herned! 
Engle bringer til store og små 
bud om ham, som i krybben lå; 
//: fryd dig, hver sjæl han har 
frelst! ://



Sikken voldsom trængsel 
og alarm 

Peter Faber, 1848 

1.
Sikken voldsom trængsel og alarm,
det er koldt, og man må gå sig 
varm. 
Lygten tændes klokken fire alt, 
det skal være aften med gevalt. 
Midt på gaden sælges træ'r og frugt,
se butikken, hvor den stråler smukt! 
Varer kan man få i tusindvis, 
tænk dem bare: under indkøbspris.
//: Pris, pris, pris, pris, pris, pris, 
tænk dem bare: under 
indkøbspris! ://

3.
Pyntet smukt af en usynlig hånd 
står nu træet der med lys og bånd.
Døren åbnes, og man strømmer ind, 
kredsen sluttes med begejstret sind. 
Børnene de hopper rask af sted, 
bedstefader han er også med, 
lad os tage del i deres sang, 
brødre, vi var også børn engang. 
//: Gang, gang, gang, gang, gang, 
gang, 
brødre, vi var også børn engang. ://

4.
Juleaften, o hvor er du sød, 
så skal alle folk ha' risengrød, 
æbleskiven bliver flittigt vendt, 
gåsestegen er til bag'ren sendt. 
Bonden sidder tidligt ved sit fad, 
sikken Guds velsignelse af mad, 
lænkehunden selv får dobbelt sul, 
den skal også vide, det er jul. 
//: Jul, jul, jul, jul, jul, jul, 
den skal også vide, det er jul. ://

5.
Når man ikke er en doven krop, 
står man julemorgen tidligt op. 
Klokken kimer, gaden er så glat, 
kirken lyser i den stille nat. 
Indenfor er sang og festlig fred, 
og man føler sig så vel derved, 
allerhelst når præk'nen ikke du'r, 
thi så får man sig en lille lur. 
//: Lur, lur, lur, lur, lur, lur, 
thi så får man sig en lille lur. ://

6.
Op ad dagen går man byen rundt, 
trækker vejret lidt, det er så sundt.
Alle folk er i den nye stads, 
men om aftnen er der fint kalas. 
Gud velsigne den, som først opfandt 
det at lege jul og give pant. 
Unge pige, lad os lege skjul, 
giv mig kun et kys, det er jo jul. 
//: Jul, jul, jul, jul, jul, jul, 
giv mig kun et kys, det er jo jul. ://

7.
Du som skænkte os den skønne fest,
hvad der båder os, det ved du bedst,
dog har jeg det håb, at - før jeg dør 
-
du ej nægter mig en vis favør: 
Drej kun universet helt omkring, 
vend kun op og ned på alle ting, 
jorden med, thi den er falsk og hul, 
rør blot ikke ved min gamle jul. 
//: Jul, jul, jul, jul, jul, jul, 
rør blot ikke ved min gamle jul. ://



På loftet sidder nissen 
Komponist: Otto Teich 

Tekst: Margrethe Munthe 

1.
På loftet sidder nissen med sin 
julegrød, 
sin julegrød, så god og sød, 
han nikker, og han spiser, og han er 
så glad 
for julegrød er hans bedste mad. 
Men rundt omkring står alle de små 
rotter, 
og de skotter, og de skotter: 
"Vi vil så gerne ha' lidt julegodter," 
og de danser, danser rundt i ring.

2.
Men nissefar han truer med sin store 
ske: 
"Vil I nu se at kom' af sted, 
for jeg vil ha' min julegrød i ro og 
fred, 
og ingen, ingen vil jeg dele med." 
Men rotterne de hopper, og de 
danser, 
og de svinser, og de svanser, 
de kikker efter grøden, og de 
standser, 
og de står om nissen tæt i ring.

3.
Men nissefar han er en lille 
hidsigprop, 
og med sin krop han gør et hop: 
"Jeg henter katten, hvis I ikke holder 
op, 
når katten kommer, skal det nok bli' 
stop." 
Så bliver alle rotterne så bange, 
åh, så bange, åh, så bange, 
de vender sig og danser et par 
gange, 
og en, to, tre, så er de væk!

Et barn blev født i Betlehem 
N. F. S. Grundtvig, 1820 

1.
Et barn er født i //: Bethlehem, ://
thi glæder sig Jerusalem. 
Halleluja, halleluja! 

2.
En fattig jomfru //: sad i løn, ://
og fødte himlens kongesøn. 

3.
Han lagdes i et //: krybberum, ://
Guds engle sang med fryd derom. 

4.
Og østens vise //: ofred der, ://
Guld, røgelse og myrra skær. 

5.
Forvunden er nu //: al vor nød, ://
os er i dag en frelser fød. 

6.
Guds kære børn vi //: blev påny,://
skal holde jul i himmelby. 

7.
På stjernetæpper //: lyseblå, ://
skal glade vi til kirke gå. 

8.
Guds engle der os //: lære brat, ://
at synge, som de sang i nat. 

9.
Da vorde engle //: vi som de, ://
Guds milde ansigt skal vi se. 

10.
Ham være pris til //: evig tid, ://
for frelser bold og broder blid! 

Nu det jul igen 
Gammel dansk/svensk tradition 

//: Nu' det jul igen og 
nu' det jul igen 
og julen varer li' til påske :// 
//: Nej det' ikke sandt, 
nej det ikke sandt, 
for ind imellem kommer fasten. :// 
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