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Längtan till landet (Vintern rasat ut) 
Musik: Otto Lindblad 
Text: Herman Sätherberg 

Vintern rasat ut bland våra fjällar 
drivans blommor smälta ned och dö 
Himlen ler i vårens ljusa kvällar 
solen kysser liv i skog och sjö 
Snart är sommarn här i purpurvågor 
guldbelagda, azurskiftande 
ligga ängarne i dagens lågor 
och i lunden dansa källorne 
Snart är sommarn här i purpurvågor 
guldbelagda, azurskiftande 
ligga ängarne i dagens lågor 
och i lunden dansa källorne 

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar 
ut till landet, ut till fåglarne 
att jag älskar dem, till björk och lindar 
sjö och berg, jag vill dem återse 
se dem än som i min barndoms stunder 
följa bäckens dans till klarnad sjö 
trastens sång i furuskogens lunder 
vattenfågelns lek kring fjärd och ö 
se dem än som i min barndoms stunder 
följa bäckens dans till klarnad sjö 
trastens sång i furuskogens lunder 
vattenfågelns lek kring fjärd och ö 

 

Majsång (Sköna maj, välkommen) 
Text: Johan Ludvig Runeberg 

Sköna maj, välkommen 
till vår bygd igen! 
Sköna maj, välkommen, 
våra lekars vän! 
Känslans gudaflamma 
väcktes vid din ljusning. 

Sköna maj, välkommen 
till vår bygd igen! 
Sköna maj, välkommen, 
våra lekars vän! 
Känslans gudaflamma 
väcktes vid din ljusning. 

Jord och skyar stamma 
kärlek och förtjusning; 
sorgen flyr för våren, 
glädje ler ur tåren. 

Jord och skyar stamma 
kärlek och förtjusning; 
sorgen flyr för våren, 
glädje ler ur tåren. 

Sköna maj, välkommen 
till vår bygd igen! 
Sköna maj, välkommen, 
våra lekars vän! 
Känslans gudaflamma 
väcktes vid din ljusning! 

 
Vårvindar friska 
Text: Julia Nyberg 

Vårvindar friska 
Leka och viska, 
Lunderna kring, likt älskande par, 
Strömmarna ila, 
Finna ej vila 
Förr’n ner i djupet störtvågen far. 
Klaga, mitt hjärta, klaga! – O, hör, 
Vallhornets klang bland klipporna dör! 
Strömkarlen spelar, 
Sorgerna delar 
Vakan kring berg och dal. 

Hjärtat vill brista – 
Ack! när den sista 
Gången jag hörde kärlekens röst: 
Avskedets plåga, 
Ögonens låga, 
Mun emot mun vid klappande bröst. 
Fjälldalen stod i blomstrande skrud, 
Trasten slog drill på drill för sin brud; 
Strömkarlen spelte, 
Sorgerna delte, 
Suckande, berg och dal. 

 


