
«Det er jul» 
Musikken er skrevet av Sigvald Tveit, teksten av Eyvind Skeie. Sangen ble første gang framført i NRK-
serien Portveien 2, som ble vist i perioden 1985–1987. Sangen er også gitt ut på plate med Øystein Wiik i 
1996. 
 
«Julen är här» 
Musikken er skrevet av Billy Butt, teksten av Sölve Rydell. Sangen ble første gang utgitt i 1989 på 
albumet «Julen är här» med Sissel Kyrkjebø og Tommy Körberg. En rekke andre artister har også utgitt 
sangen som på engelsk har tittelen «Christmas is here». 
 
«Det lyser i stille grender» 
Musikken er skrevet av Lars Søraas (D.Y.) (1862-1925), teksten av Jakob Sande (1906-1967). Teksten er 
et av Sandes mest kjente dikt og trykt i juleheftet «Jul i Sunnfjord» i 1931. Søraas skrev melodien til 
diktet i 1948 og sangen var med i hans utgivelse «Sangboka» (1960). Sangen er også å finne i «Norsk 
salmebok» fra 1985. 
 
«Nå tennes tusen julelys» 
Musikken og teksten er skrevet i 1898 av Emmy Kristina Kölher (1858-1925). Sangen ble oversatt til 
norsk, først av Lars Søraas (D.Y.), og senere i et litt lettere språk av Arnfinn Klakegg. Sangen er gitt ut av 
en rekke artister, bl.a. Sissel Kyrkjebø, Carola Häggkvist og Nidarosdomens guttekor med Arve Tellefsen. 
 
«Himmel på jord» 
Musikken er skrevet av Amund Enger, teksten av Jan Vincents Johannessen. Sangen ble første gang 
utgitt som singel i 1995 med Trond Granlund. Senere har bl.a. Kurt Nilsen med Kringkastingsorkesteret 
og Maria Arredondo med TrondheimSolistene spilt inn og utgitt sine versjoner av sangen. 
 
«Juledrøm» 
Teksten og musikken er skrevet av Kai Lennert Johansen, som gjennom mange år var kursholder på 
Norsk kulturskoleråds Kor Arti’-kurs. 
 
«Julen er på vej» 
Musikken er skrevet av Bent Fabricius-Bjerre, teksten av Martin Miehe-Renard. Sangen kommer fra tv-
serien om Olsenbanden Jr. som ble vist på TV 2. Den ble gitt ut på plate i 2008. Den danske komponisten 
Fabricius-Bjerre skrev for øvrig musikken til de originale Olsenbanden-filmene. 
 
«Kakelinna» 
Dette er en tradisjonell (trad.) melodi, teksten er skrevet av Geirr Lystrup. Han utga sangen på albumet 
«Ha ti dæ!» i 1985. Kakelinna er en betegnelse som brukes på en mildværsperiode i desember. I tidligere 
tider ble det hevdet at all bakinga før jul var skyld i at kakelinna kom. 
 
«Stjernen og stallen» 
Musikken er skrevet av Sølvin Refvik, teksten av Hjalmar Gullberg. Sangen er gitt ut på cd-en «Komp-CD 
4 Alle tiders julesangbok» med Sølvin Refvik i 2011. 
 
«Å, Skjønnest rose på vår jord» 
Den originale sangen med engelske tekst er fra middelalderen, og opphavsmennene er ukjente. Den 
norske teksten er skrevet av Svein Ellingsen og er en gjendiktning av den engelske originalteksten. 


