1
4

Bo Krister Karlsson
www.jagduger.com
jagduger@telia.com

Mina barndoms jular var alltid en stor släktträff med
mycket gemenskap och
värme, när vi sjöng julsånger och åt så vi nästan
sprack.
Vi barn lekte ohejdat till långt fram på natten.
Det var en afton i glädje oftast i motsats till
vardagen som var betydligt torftigare.
Förutom de kända julsånger vi sjunger tillsammans
har jag valt två kanske mindre kända sånger av
Elvis
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Julvisa i Finnmarken
För den vinande nordan och vintern, broder,
för den grånande morgonens stjärna klar,
för vårt hem och vårt land och vår bedjande moder,
för myllrande städer och istunga floder
vi höja vårt stop - och för kommande dagar
och för kärlek och lycka som var.
När sjöarna ligga här frusna och döda,
och yrvädren dansa i moar och slog,
vi dricka och drömma om bäckar som flöda,
och minna oss Terrvalaks solnedgång röda
och gårdar som lysa bland åbrodd och lilja
och skuggor som dansa i skog.
För den hårdaste skaren och bittraste vinden
för det fattiga folket som slåss för sitt bröd,
för dem som i armod bli hårda om kinden för dukade bord och för slädar vid grinden,
för sårfyllda kroppar och läkande död.
Försonta och glada i stjärnans timma
vi glömma att jorden blev bräddad av hat.
Vi resa oss upp under stjärnor som glimma omkring oss de heligas natt vi förnimma för dem och för jorden, för himlen och oss
våra stop vi höja, kamrat.
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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 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!

