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Det dufter lysegrønt af græs  
Tekst: Carl David af Wirsén,  
Oversættelse: Johannes Johansen 
Melodi: Waldemar Åhlén  

 
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. 
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I al sin glans nu stråler solen  
Tekst: N.F.S. Grundtvig  
Melodi: Henrik Rung 

 
1 I al sin glans nu stråler solen, 
livslyset over nåde-stolen, 
nu kom vor pinselilje-tid, 
nu har vi sommer skær og blid, 
nu spår os mer end englerøst 
i Jesu navn en gylden høst. 
 
2 I sommernattens korte svale 
slår højt fredskovens nattergale, 
så alt, hvad Herren kalder sit, 
må slumre sødt og vågne blidt, 
må drømme sødt om Paradis 
og vågne til vor Herres pris. 
 
3 Det ånder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemligt gennem løvet, 
det lufter lifligt under sky 
fra Paradis, opladt på ny, 
og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod. 
 
4 Det volder alt den Ånd, som daler, 
det virker alt den Ånd, som taler, 
ej af sig selv, men os til trøst 
af kærlighed med sandheds røst, 
i Ordets navn, som her blev kød 
og fór til Himmels hvid og rød. 

 
 
 

 
5 Opvågner, alle dybe toner, 
til pris for menneskets forsoner! 
Forsamles, alle tungemål, 
i takkesangens offerskål! 
Istemmer over Herrens bord 
nu menighedens fulde kor! 
 
6 I Jesu navn da tungen gløder 
hos hedninger så vel som jøder; 
i Jesus-navnets offerskål 
hensmelter alle modersmål; 
i Jesu navn udbryder da 
det evige halleluja. 
 
7 Vor Gud og Fader uden lige! 
Da blomstrer rosen i dit rige, 
som sole vi går op og ned 
i din Enbårnes herlighed; 
thi du for hjertet, vi gav dig, 
gav os med ham dit Himmerig. 
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Du, som har tændt millioner af stjerner 
Tekst: Johannes Johansen 
Melodi: Erik Sommer  

 
1. Du, som har tændt millioner af stjerner, 
tænd i vort mørke en tindrende tro. 
Du er vort lys, og du vogter og værner 
os, så vi sover i tryghed og ro. 
 
2. Tak for den lysende dag, der er gået, 
gaven til os, dine hænder har rakt. 
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, 
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt! 
 
3. Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte, 
hver gang du gjorde vort liv til en fest. 
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte, 
du ved alene, hvad tjener os bedst. 
 
4. Tak for de mennesker, som blev vor støtte, 
når vi fandt vejen besværlig at gå. 
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte, 
mød du os selv i de svage og små! 
 
5. Du, som har tændt millioner af stjerner, 
mørket i verden vil du byde trods. 
Du er vor Far, den, der vogter og værner, 
lys i det mørke, som kommer fra os.  
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Jeg plukker fløjlsgræs 
Tekst: Sigfred Pedersen 
Melodi: Knud Vad Thomsen 

 
1 En vår er kommet så mildt og stille 
med drømmedufte om mark og vang. 
På sølvstreng klimprer den friske kilde, 
og fuld af sødme er fuglens sang. 
Jeg plukker fløjsgræs og ridderspore, 
jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Men blodet brænder i mine årer, 
mit lille hjerte har ingen ro. 
 
2 Jeg synger ikke, jeg danser ikke, 
der er så meget, jeg ikke når. 
Er jeg bedrøvet? Jeg ved det ikke. 
Jeg drømmer bare, og tiden går. 
Jeg plukker fløjsgræs, og ridderspore, 
jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Snart kommer prinsen fra eventyret, 
mon da mit hjerte kan finde ro. 
 
3 Hans silkekappe har gyldne knapper, 
kækt gynger fjeren på hans baret. 
Og han er mandig og flot og tapper, 
og på hans skjold er der ingen plet. 
Jeg plukker fløjlsgræs og ridderspore, 
jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Men hvis han ser mig i pigevrimlen, 
mon da mit hjerte kan finde ro. 
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4 Lad hjertet hamre, lad blodet strømme, 
mens barmen runder sit hvide lin. 
Snart kommer helten fra mine drømme, 
... skønt ingen ved det, er han dog min. 
Jeg plukker fløjsgræs og ridderspore, 
jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Dig gi'r jeg alle mit hjertes blomster, 
for du har taget mit hjertes ro. 
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Hvor skoven dog er frisk og stor 
Tekst: H. C. Andersen 
Melodi: Tysk folkemelodi 

 
1 Hvor skoven dog er frisk og stor, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
Skovmærker der og jordbær gror, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
I træets bark er mærke sat, 
der så jeg dig en måneklar nat. 
Kuk-kuk, kuk-kuk, fallera, 
kuk-kuk, kuk-kuk, fallera. 
 
2 I måneskin er smukt at gå, 
I skov ved solskin ligeså, 
Af kukkeren jeg vide får, 
hvor mange kys og leveår. 
 
3 Gør ikke verden dig for tung, 
Husk på, du er kun én gang ung, 
Skovmærker gror, og jordbær gror, 
og kukkeren ved når og hvor. 
 


