
 

Det er i dag et vejr 

Poul Schierbeck 1939 - Ludvig Holstein 1895 
  
Det er i dag et vejr - et solskinsvejr! 
O, søde vår, så er du atter nær! 
Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, 

nu vil jeg gå og købe hyacinter 
og bringe dem til en, som jeg har kær. 
  
Hun købte af de hvide og de blå, 
hun købte af de smukkeste, hun så. 
Det er i dag et vejr! Og solen skinner! 

Og om mig svæver lutter lyse minder, 
dem ta'r jeg med til den, jeg tænker på. 
  
Og de kom svævende i ring og rad. 
Hun gik imellem dem og var så glad. 

Det er i dag et solskin uden mage! 
Og jeg har solskin nok til mange dage, 

og jeg må kysse hvert et lille blad. 
  
Hun kyssede dem alle, hver især, 
hun bragte dem til den, hun havde kær. 
Min ven, her kommer jeg med hyacinter! 
Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter! 
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr -! 

  



 

DET DUFTER LYSEGRØNT AF GRÆS 

(SOMMERSALME) 

 
Mel.: Waldemar Åhlén 1933 

1. Det dufter lysegrønt af græs 

i grøft og mark og enge. 

Og vinden kysser klit og næs 

og reder urtesenge. 

Guds sol går ind 

i krop og sind, 

forkynder, at nu kommer 

en varm og lys skærsommer. 

2. Hør fugletungers tusindfryd 

fra morgen og til aften! 

De kappes om at give lyd, 

der priser skaberkraften. 

Hvert kim og kryb 

i jordens dyb 

en livsfryd i sig mærker 

så høj som himlens lærker. 

3. Se, blomsterflorets farvepragt 

gør alle ord forlegne. 

Kong Salomon i kroningsdragt 

misundeligt må blegne! 

Alt smukt, vi ved, 

al kærlighed, 

den mindste fugl og lilje 

er, Gud, din skabervilje. 

4. Ja, du gør alting nyt på jord, 

en sommer rig på nåde. 

Men klarest lyser dog dit Ord 

af kærlighedens gåde. 

Alt kød må dø, 

hver blomst blir hø. 

Når vissentørt står floret, 

da blomstrer evigt Ordet. 

5. Ja, Jesus Kristus er det Ord, 

der skaber liv af døde, 

så ny blir himmel, ny blir jord, 

en verden grøn af grøde. 

Kom, Jesus, snart, 

og gør det klart: 

den morgenstund, du kommer, 

da gryr en evig sommer.  

  



 

Marken er mejet 

Tekst: Mads Hansen, 1868 
Melodi: Folkemelodi 

Marken er mejet, og høet er høstet, 

kornet er i laderne, og høet står i hæs. 
Frugten er plukket, og træet er rystet, 
og nu går det hjemad med det allersidste læs. 
Rev vi marken let, 

det er gammel ret, 
fuglen og den fattige skal også være mæt. 
Rev vi marken let, 
det er gammel ret, 
fuglen og den fattige skal også være mæt. 
 

Loen vi pynter med blomster og blade, 
vi har georginer og bonderoser nok. 

Børnene danser allerede så glade, 
alle vore piger står ventende i flok. 
Bind så korn i krans, 
hurra, her til lands 
sluttes altid høsten med et gilde og en dans. 

Bind så korn i krans, 
hurra, her til lands 
sluttes altid høsten med et gilde og en dans. 

  



 

Velkommen igen, Guds engle små 

Mel.: A.P. Berggreen 1832 
C.E.F. Weyse 1838 

 

Velkommen igen, Guds engle små, 

fra høje Himmel-sale, 

med dejlige solskinsklæder på, 

i jordens skyggedale! 

Trods klingrende frost godt år I spå 

for fugl og sæd i dvale. 

 

Vel mødt under sky på kirkesti, 

på sne ved midnatstide! 

Udbære vor jul ej nænner I, 

derpå tør nok vi lide; 

o, ganger dog ej vor dør forbi, 

os volder ej den kvide! 

 

Vor hytte er lav og så vor dør, 

kun armod er derinde, 

men gæstet I har en hytte før, 

det drages vi til minde; 

er kruset af ler og kagen tør, 

deri sig engle finde. 

 

Med venlige øjne himmelblå, 

i vugger og i senge, 

vi puslinger har i hver en vrå, 

som blomster gro i enge; 

o, synger for dem, som lærker slå, 

som hørt de har ej længe! 

 

Så drømme de sødt om Betlehem, 

og er det end forblommet, 

de drømme dog sandt om barnets hjem, 

som lå i krybberummet, 

de drømme, de lege jul med dem, 

hvis sang de har fornummet. 

 

Da vågne de mildt i morgengry 

og tælle mer ej timer, 

da høre vi julesang på ny, 

som sig med hjertet rimer, 

da klinger det sødt i højen sky, 

når juleklokken kimer. 

 

Da vandre Guds engle op og ned 

på salmens tonestige, 

da byder vor Herre selv Guds fred 

til dem, den efterhige; 

da åbner sig Himlens borgeled, 

da kommer ret Guds rige. 

 

O, måtte vi kun den glæde se, 

før vore øjne lukkes! 

Da skal, som en barnemoders ve, 

vor smerte sødt bortvugges. 

Vor Fader i Himlen! lad det ske, 

lad julesorgen slukkes! 

N.F.S. Grundtvig 1824. 
 

 


