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I KORSET ÄR MIN SKATT 
Officiell svensk översättning 
(Crowns) 

Text och musik: 
Michael Fatkin, Scott Groom &  

Benjamin Hastings 
Svensk översättning: 

Jonatan Brandström, Eric Liljero, 
Alexander Bjernvinge & Wilhelm Dahlroe 

 
 
VERS 1: 
Det finns en höjd jag aktar  
Där korset en gång stod  
Emblemet för vår frälsning  
Gåvan från Golgata  
 
VERS 2: 
Tänk att det blev min vinning  
Då Han på korset led 
Och när Hans liv blev taget  
Så fick jag åter mitt  
 
REFRÄNG: 
I Korset är min skatt  
Det enda jag vill ha  
Hans kärlek i mitt liv  
Mitt hjärta Kristus har  
Och inget annat spelar roll  
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Min största krona är 
Ej längre mig nåt värd 
Jag har vägt upp all min vinst  
Och sett i Korset är min skatt  
 
VERS 3: 
Jag skall ej mig berömma  
Om värdslig skatt och guld  
Berömmelsen är Jesus  
Och kraften i Hans namn  
 
VERS 4: 
Och när jag möter Herren  
Mitt liv inför Hans tron  
Låt då min själ bekänna 
I korset är min skatt  
 
 




