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Sid 1

A
Aftonklockan börjar klämta...
Aftonklockan börjar
klämta
Kvällens skymning
faller på
Livets låga slutat
flämta
Nu till vila Du fått gå

Aftonklockan länge klämtat...
Afonklockan länge
klämtat
Kvällens skymning
fallit på
Lågan länge sakta
flämtat
Nu till vila Du fått gå

Aftonport till evigheten...
Aftonport till evigheten,
tysta skymningsstund
Djupt fördold är
hemligheten
om vårt väsens grund
Stilla står jag vid
portalen,
ännu inget vet
En gång öppnas
stjärnesalen,
allt blir evighet
Pär Lagerkvist

Aldrig en suck, aldrig en...
Aldrig en suck, aldrig
en klagan
Alltid förnöjd på jorden
Du gått
Tåligt Du bar dina
sjukdomsdagar
Så nöjd som Du levat,
så nöjd gick Du bort

Allt vad Du lidit vi nog...
Allt vad Du lidit vi nog
ej förstått
Vi stod vid Din sida så
hjälplösa blott
Vi ville så gärna behålla
Dig kvar
Men Din stund på
jorden nu fullbordad
var

Allt är mitt och allt skall...
Allt är mitt och allt
skall tagas från mig
Inom kort ska allting
tagas från mig
Träden, molnen, marken
där jag går
Jag skall vandra ensam
utan spår
Pär Lagerkvist

Allt är ömhet, allt är...
Allt är ömhet, allt är
smekt av händer
Herren själv utplånar
fjärran stränder
Allt är nära, allt är
långt ifrån
Allt är givet människan
som lån
Pär Lagerkvist

Av sjukdom plågad...
Av sjukdom plågad,
så trött Du var
Men utan klagan
Du smärtan bar
Din kamp är slut,
Du lider ej mer
Till ro och vila
Du bäddas ner

Allting bleknar, allting...
Allting bleknar, allting
brister
Livets röda tråd är skör
Den man håller av man
mister
Den man älskar mest
den dör
Hur tomt det efter Dig
har blivit
Det känns som solens
ljus gått ner
Du har så mycket
kärlek givit
Din plats kan aldrig
fyllas mer

Arbete och möda fyllde...
Arbete och möda fyllde
Ditt liv
Aldrig Du krafterna
sparade
För Dig var fliten en
säker giv
Så länge som dagen
varade
Vi tackar för allt Du
givit
Av kärlek och omsorg
om oss
Och önskar Dig vila för
evigt
Sen klockornas klang
svunnit bort

Att dö kan inte vara...
Att dö kan inte vara
farligt
När livet bjuder på en
hårdhänt strid
Att somna in och bäras
bort helt varligt
Kan inte vara mer än
stilla frid

Att dö är seger, inte...
Att dö är seger, inte
nederlag
Det lyser över bergen
natt har blivit dag
Sörj inte den som
äntligen blivit fri
och frukta ingenting ty
GUD ÄR LIV
Bo Setterlind
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Sid 2

B
Bind en bukett ...
Bind en bukett av
minnen
En vacker av rosor full
Plocka bara de bästa
Knyt samman med
trådar av guld
Bind en bukett av
minnen
Från hemmet jag
lämnat har
Tag inte med några
törnen
Av dem nog jorden har
När sagan slutat och
drömmar farit
Vad är att göra, o säg
Det är att tacka för tid
som varit
Och stilla vandra sin
väg

Blott en dag, ett ögonblick...
Blott en dag, ett
ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som
kommer på!
Allt ju vilar i min
Faders händer,
skulle jag, som barn väl
ängslas då?
Han som bär för mig en
faders hjärta,
han ju ger åt varje
nyfödd dag
dess beskärda del av
fröjd och smärta,
möda, vila och behag
Sv. ps. 249:1

Bred dina vida vingar...
Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig
Bli du min ro, min
starkhet,
min visdom och mitt
råd,
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd
Sv. ps. 190:1
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Sid 3

D
Den blomstertid nu
kommer...
Den blomstertid nu
kommer
med lust och fägring
stor:
du nalkas, ljuva
sommar,
då gräs och gröda gror
Med blid och livlig
värma
till allt, som varit dött,
sig solens strålar
närma,
och allt blir återfött
Sv. ps. 199:1

Den dagen jag går för...
Den dagen jag går för
att ej vända åter
Jag vill att Ni minns
mig precis som jag
var
Det blir bara värre,
mina Kära, om Ni
gråter
För inget kan ändra det
öde vi har
Den dagen Ni står här
och kanske mig
saknar
Jag vill att Ni lever och
livslusten har
Mina älskade Kära, jag
vill att Ni vaknar
och lever de dagar, den
tid Ni har kvar
Roger Sörensen

Den första gång jag såg...
Den första gång jag såg
Dig det var en
sommardag
på förmiddagen, då
solen lyste klar
och ängens alla
blommor av många
hundra slag
de stodo bugande i par
vid par
Birger Sjöberg

Den korta stund jag...
Den korta stund jag
vandrar här
vad fruktar jag och
klagar?
Han som den gode
herden är
han mina steg ledsagar
Han som gav livet för
sin hjord
än med sin Ande och
sitt ord
är när oss alla dagar

Den mätta dagen, den...

Det ﬁnns inga ord för...

Det kom en dag... (1)

Den mätta dagen,
den är aldrig störst
Den bästa dagen
är en dag av törst
Nog finns det mål och
mening i vår färd –
men det är vägen,
som är mödan värd
Karin Boye

Det finns inga ord för
den saknad vi känner
Att Du lämnat oss är så
svårt att förstå
Alla som känt Dig och
vet hur Du var
Önskar så att Du bland
oss fanns kvar
Men nu har Du gått dit
vi alla skall gå
Med glädje vi minns allt
det fina ändå

Det kom en dag en
stilla vind
Som smekte ömt Din
trötta kind
Liksom ett ljus som
blåstes ut
Din levnadsdag har
nått sitt slut

Det fanns för oss alla ett...
Det fanns för oss alla
ett rum i Ditt hjärta
För alla utav oss Du
gjorde Ditt allt
Du deltog med oss i vår
glädje och smärta
Hav tack lilla Pappa,
hav tack för allt

Det ﬁnns en port som...
Det finns en port som
öppnas tyst
och stänges utan dån
Och alla vägar leder dit
men ingen därifrån
Och alla frågar vart,
varthän
men ingen svaret vet
Ty svaret på den frågan
är
just portens hemlighet

Det ﬁnns ett hav, som...
Det finns ett hav, som
ingen ser,
det finns en grav, där
ingen dör,
det finns en sol, som ej
går ner,
det finns en strand
i varje själ
Bo Setterlind

Det ﬁnns ett löfte från...
Det finns ett löfte från
en gammal sägen
Att modersögat aldrig
slocknar ut
Det kastar solig
strålglans över vägen
Och följer oss till livets
slut
Så följer oss Din kärlek
rik och stor
Hav tack för allt
Du kära, lilla Mor

Det ﬁnns ingen sten...
Det finns ingen sten så
tung
som sorgen vi känner
Det finns ingen ros så
vacker
som minnena av Dig

Det gick en gammal
odalman...
Det gick en gammal
odalman och sjöng på
åkerjorden
Han bar en frökorg i sin
hand, och strödde
mellan orden
för livets början och
livets slut
sin nya fröskörd ut
Han gick från
soluppgång till
soluppgång
Det var den sista
dagens morgon
Jag stod som harens
unge, när han kom
Hur ångestfull jag var
inför hans vackra
sång!
Då tog han mig och
satte mig i korgen
och när jag somnat,
började han gå
Döden tänkte jag mig
så
Bo Setterlind

Det går en ängel runt...
Det går en ängel runt
vårt hus
Han bär på två
förgyllda ljus
Nu somnar jag i Jesu
namn
Amen

Det kom en dag... (2)
Det kom en dag en
stilla vind
Och smekte ömt Din
trötta kind
Liksom ett ljus som
blåses ut
Din levnadsdag har
nått sitt slut

Det kom ett brev... (1)
Det kom ett brev om
sommarsäd,
om vinbärsbuskar,
körsbärsträd,
ett brev ifrån min gamla
mor
med skrift så darrhänt
stor
Där var en lukt av
trädgårdsgång
och av lavendel,
aftonsång,
och söndagsfriden då
hon skrev
till mig ett brev

Det kom ett brev... (2)
Det kom ett brev om
sommarsäd,
om vinbärsbuskar,
körsbärsträd,
ett brev ifrån min gamla
mor
med skrift så darrhänt
stor

Det liv är icke längst...
Det liv är icke längst
som längst har varat
Den levat längst som
fyllde livet bäst
Den är ej rikast vilken
mest har sparat
Nej, den är rikast som
har givit mest
Naima Jakobsson

Det hem som Du älskat...
Det hem som Du älskat
där blommorna spira
Det lämnar Du nu för en
skönare värld
Den sorg som vi känner
kan ord ej beskriva
Vårt tack för det goda
Du sått på Din färd
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Sid 4

D
Det slitna stället på...
Det slitna stället på
hemmets grind
som nötts genom åren
av händer
som väl jag kände,
och gårdens lind
som doft ner mot vägen
sänder,
det är mig kärt, ej jag
älskar så
något annat som finns
i världen
Engång som död skall
jag längta att stå
vid grinden bland
hemmets gärden
Pär Lagerkvist

Det sägs att bara...
Det sägs att bara tiden
går
så ska den läka alla sår
som sorgsna hjärtan
gömmer
Visst är vårt minne ofta
kort
men att en när och kär
gått bort
är nåt man aldrig
glömmer
En tröst för den som
lämnats kvar
är hoppet som ens
hjärta har
trots tårarna man
gråter
För himlens eget löfte
är
att älskar men
varandra här
så möts man en gång
åter
Atle Burman

Det är något bortom... (1)
Det är något bortom
bergen,
bortom blommorna
och sången,
det är något bakom
stjärnor,
bakom heta hjärtat
mitt
Hören – något går och
viskar,
går och lockar mig och
beder:
Kom till oss, ty denna
jorden
den är icke riket ditt!
Dan Andersson

Det är något bortom... (2)
Det är något bortom
bergen,
bortom blommorna
och sången,
det är något bakom
stjärnor,
bakom heta hjärtat
mitt
Dan Andersson

Det är skimmer i molnen...
Det är skimmer
i molnen och glitter
i sjön
Det är ljus över
stränder och näs
Och omkring står den
härliga skogen grön
Bakom ängarnas
gungande gräs
Min barndom susar där
G. Fröding

Det är tid för en...
Det är tid för en lång
resa
en färd till ett annat
land
Ett land som finns
i vårt inre,
osynligt och utan band
Där är ljuset ett sätt
att leva,
ett smycke är mörkret
där
och det största berget
man har att bestiga,
är att lämna sin egen
värld
Det är tid för en lång
resa
för ett möte med
HAN SOM ÄR
Bo Setterlind

Det är vackrast när det...
Det är vackrast när det
skymmer
All den kärlek himlen
rymmer
ligger samlad i ett
dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus
Allt är ömhet, allt är
smekt av händer
Herren själv utplånar
fjärran stränder
Allt är nära, allt är
långt ifrån
Allt är givet
människan som lån
Pär Lagerkvist
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Din levnadsdag är slut...
Din levnadsdag är slut
Din jordevandring
ändad
Du här har kämpat ut
Och Dina kära lämnat
Nu vilar Du i ro och frid
Hos Jesu Krist
till evig tid

Din plåga har slocknat...
Din plåga har slocknat,
det skedde i frid
trots att Du kämpat
en ojämn strid
Din låga har brunnit
trots hårda vindar
den värmde oss alla
som kunde den se
Kampen var hård men
Du vann dock till slut
ty allt det Du skänkt
oss kan aldrig dö ut

Din vandring på jorden...
Din vandring på jorden
är lyktad
och ögat har slutits
i frid
Till ursprunget själen är
flyktad
nu följer din evighetstid

Ditt goda hjärta, Ditt...
Ditt goda hjärta, Ditt
ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne

Ditt hem som Du älskat...
Ditt hem som Du älskat
där blommor har
spirat
Det lämnar Du nu för
en skönare värld
Den saknad vi känner
kan ord ej beskriva
Hav tack för det goda
Du gjort i vår värld

Ditt hem är där på den...
Ditt hem är där på den
andra stranden,
där livets timglas ej
rinner ut
och ej till avsked vi
räcker handen,
ty himlens glädje tar
aldrig slut

Ditt hjärta som klappat... (1)
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
Ögon som vakat och
strålat så ömt
Har stannat och
slocknat till sorg för
de Dina
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt

Ditt hjärta som klappat... (2)
Ditt hjärta som klappat
så varmt för oss alla
Och ögon som vakat
och strålat så ömt
Har stannat och
slocknat till sorg
för oss alla
Men vad Du har gjort
skall aldrig bli glömt

Ditt hjärta som klappat... (3)
Ditt hjärta som klappat
så varmt för de Dina
Och ögon som vakat
och strålat så ömt
Har stannat och
slocknat till sorg för
oss alla
Men vad Du har gjort
skall aldrig bli glömt

Du bäddas i hembygdens... (1)
Du bäddas i
hembygdens soliga
famn
Där barndomens vagga
har stått
Vid hembygdens kyrka
Du kommit i hamn
Och där på dess stigar
Du gått
Det är hembygdens
klockor som ringa
Guds frid är den
hälsning de bringa

Du bäddas i hembygdens... (2)
Du bäddas i
hembygdens soliga
famn
Där inga bekymmer
skall trycka
Vid barndomens kyrka
Du kommit i hamn
Där kära Din kulle skall
smycka
Det är barndomens
klockor som ringa
Och frid är den hälsning
de bringa

Sid 5

D
Du gav oss det bästa...
Du gav oss det bästa
som livet kan ge
Du gav oss Din trygga
och varma hand
Så snar till hjälp så ofta
den hann
Tack för all godhet, all
kärlek vi fick
Tack för all ömhet vi
såg i Din blick
Vi ville så gärna behålla
Dig kvar
Men Din stund på
jorden fullbordad var

Du gick så stilla Din...
Du gick så stilla Din
väg i livet
Så tyst och troget Din
plikt Du gjort
Tack för allt Du i kärlek
givit
Ditt minne lever, det
går ej bort

Du går ifrån oss men...
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar

Du går inte mer vid...
Du går inte mer vid
min sida
Du fattar ej längre
min hand
Men långt bortom
rymder vida
Vi möts i ett skönare
land
Ditt minne skall alltid
förbliva
Ett skimmer från
ungdomens år
Mitt varmaste tack
vill jag giva
För så många lyckliga
år

Du kämpade så tappert...
Du kämpade så tappert
mot sjukdom som var
svår
Du såg det som var
vackert
och längtade mot vår
Och vi som stod Dig
nära
vår saknad är så stor
Från alla Dina kära,
vårt tack och sov i ro

Du ledde oss varsamt...
Du ledde oss varsamt
i barndomens år
Du gav oss den kärlek
en Mor blott förmår
Du lärde oss se på vår
framtid med tro
Att lyckliga dagar en
gång skulle gro
Vi tackar Dig Mor, för
den kraft Du oss gav
Du var, lilla Mor, vad
mest vi höll av

Du möter oss ej mer...
Du möter oss ej mer
som förr
Välkomnande
därhemma
Vid hemmets kära dörr
Där hörs ej mer Din
stämma
Din plats är tom vid
fönstrets karm
Där Du oss väntat ofta
Kring Din gestalt, Din
blick så varm
Blott minnets rosor
dofta

Du somnade stilla då resan...
Du somnade stilla
då resan var slut
Från allt vad Du lidit,
Du nu vilar ut
I ljust minne hos oss
skall Du bo
Vi unnar Dig vila
och ro

Du somnade stilla när
färden...
Du somnade stilla
när färden var slut
Från allt vad Du
strävat, Du nu
vilar ut
I tacksamhet minnena
hos oss skall bo
Vi önska Dig innerligt,
Vila i ro

Du somnade stilla... (1)
Du somnade stilla
Sakta, så sakta Du
tynade bort
Ej sjukdom och oro nu
mer gör Dig illa
Vi stod vid Din sida så
hjälplösa blott
Stilla kom döden, kom
som en vän
Tog Dig vid handen och
förde Dig hem
Skön blir vilan som
natten ger
Gott är att veta, Du
lider ej mer
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Du somnade stilla... (2)
Du somnade stilla
Nu sjukdom och oro ej
mer gör Dig illa
Skön blir vilan som
friden ger
Gott att veta, Du lider
ej mer

Du var så god, Du var...
Du var så god, Du var
så glad
Du lämnar bara vackra
minnen
Så svår är ändå denna
dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid
tänkt
Tack för alla lyckliga år
tillsammans

Du ville oss alla så...
Du ville oss alla så
innerligt väl
Du månade om oss med
hela Din själ
Du sparade aldrig Dig
själv för de Dina
Minnena av Dig är så
ljusa och fina
Tack för våra lyckliga år
tillsammans

Du är det ﬁnaste...
Du är det finaste jag vet
Du är det dyraste
i världen
Du är som stjärnorna,
som vindarna,
som vågorna,
som fåglarna,
som blommorna på
marken
Du är min ledstjärna
och vän
Du är min tro, mitt
hopp, min kärlek
Du är mitt blod och
mina lungor,
mina ögon,
mina skuldror,
mina händer och
mitt hjärta
Björn Afzelius

Du är med oss varje dag...
Du är med oss varje dag
i fågelsången
i stjärnenatten
i soluppgången
i blommornas doft
i vindens sus
i vågens glitter och
i havets brus
så är vi jämt
tillsammans

Där var en lukt av
trädgårds...
Där var en lukt av
trädgårdsgång
och av lavendel,
aftonsång,
och söndagsfriden då
hon skrev
till mig ett brev

Döden betyder ingenting...
Döden betyder
ingenting
Jag har bara dragit mig
tillbaka till ett
annat rum
Jag är jag och Du är Du
Allt vi var för varandra
är vi fortfarande
Nämn mig vid mitt
vanliga familjära
namn
Tala till mig på samma
sätt som Du alltid
brukade
Ändra inte Ditt tonfall,
håll sorgen borta från
Din röst
Skratta tillsammans
med mig som vi alltid
brukade skratta åt
vardagens små ting
Var med mig, lev med
mig, tänk på mig,
bed för mig
Låt mitt namn
fortsätta vara en del
av Din vardag
Livet betyder
detsamma
Ingenting har skett som
förändrar det
Livet går vidare, därför
att det måste gå
vidare
Döden är ju ändå bara
ett tillfälligt avbrott
i vår gemenskap
Varför skulle Du sluta
tänka på mig, för att
Du inte längre kan
se mig
Jag väntar på Dig för en
kort stund, alldeles
i närheten

Sid 6

E
Ej sorg det ﬁnns som...

En trött liten Mor med... (2)

Ej sorg det finns som
känns så svår
som när en älskad från
oss går
Men smärtan mildras
då man tänker
att döden frihet ifrån
plågor skänker

En trött liten Mor med
silvergrått hår
sin arbetsdag slutat
efter strävsamma år
Med blick som var
leende, solig och klar
så lever Din bild bland
de Dina kvar

En ensam seglare...

Engång blir allting stilla...
Engång blir allting stilla
Engång får allting ro
Ej något skall förvilla
min själ på kvällens bro
Pär Lagerkvist

En ensam seglare på
väg över djupa vatten
För att känna hav och
vind en sista gång
Att med släckta
lanternor segla in
i den sista natten
När livets dag har blivit
skymning och
tillvaron för trång
Som en stjärna, som
vandrar över himlen
Är han på väg på sin
sista seglats
Vi sitter ensamma vid
havet nu
I saknaden vi gråter
Tyst viskar namnet på
en vän
Som aldrig kan vända
åter
Men kanske finns Du
i vindens sus
Just nu här nere vid
stranden
Och ler emot oss i
solens ljus
Som sakta smeker
handen

Engång skall du vara...
Engång skall du vara en
av dem
som levat för längesen
Jorden skall minnas dig
så som den minns
gräset och skogarna,
det multnade lövet
Så som myllan minns
och så som bergen
minns vindarna
Din frid skall vara
oändlig så som havet

Ett strävsamt liv har
slocknat ut
En flitig hand har
domnat
Din arbetsdag har nått
sitt slut
Ditt trötta huvud
somnat

Ett verksamt liv har...
Ett verksamt liv har
slocknat ut
En flitig hand har
domnat
Din arbetsdag har nått
sitt slut
Och i Guds hand Du
somnat
Din kära stämma
tystnat har
Men vackert står Ditt
minne kvar

Ett hjärta av godhet... (1)
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Två flitiga händer har
domnat
Oändlig är saknaden,
smärtsam och stor
Dock finns det en tröst,
Du sover i ro

En liten fågel satt en gång...
En liten fågel satt en
gång
Och sjöng i furuskog
Han hade sjungit dagen
lång
Men dock ej sjungit nog
Han satte sig i högsta
träd
Som uti skogen fanns
Ty solen skulle just gå
ned
Han ville se dess glans

Ett hjärta av godhet... (2)
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Den eviga vilan har
kommit
Vi tackar för allt vad
i livet Du skänkt
För kärlek och omsorg,
vad vackert Du tänkt
Må klockorna ringa
till vila

En trött liten Mor med... (1)
En trött liten Mor med
silvergrått hår
och en panna som
plöjts av bekymmer
och år
Med blick som var
leende, solig och klar
så lever Din bild bland
de Dina kvar

Ett strävsamt liv har...

Ett hjärta av godhet... (3)
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Två ögon som lyst äro
slutna
Två flitiga händer har
lagt sig till ro
Så vilar det vackra
förflutna
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Sid 7

F
Far har räckt ut handen.. (1)
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Far har räckt ut handen.. (2)
Far har räckt ut handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har Ni mötts igen

Frid susar träden kring
hemmet Du älskat
Tack viskar blommorna
Du vårdat så ömt
Farväl kvittrar fågeln
som var morgon Dig
hälsat
Tyst sjunger vinden om
vilan så skön

Frid susar träden kring... (3)
Frid susar träden kring
hemmet Du älskat
Farväl bugar
blommorna Du
vårdat så ömt
Tack viskar fågeln som
var morgon Dig
hälsat
Tyst sjunger vinden,
sov i ro

Far står och väntar på...
Far står och väntar på
stranden
Ögonen lyser när Mor
han får se
Så stilla och varsamt
han sträcker ut
handen
Så vandrar de samman,
skiljas ej mer

För alla fanns rum i Ditt...
För alla fanns rum
i Ditt hjärta
För alla Du gjorde
Ditt allt
Du deltog i glädje
och smärta
Hav tack, lilla Mamma,
för allt

För omsorg stor och all...
För omsorg stor och all
Din strävan
För varma tankar Du
oss i livet skänkt
För alla ljusa, vackra
minnen
Hav tack långt bortom
livets gräns

Frid susar träden kring... (4)

Fars grånade huvud...

Frid susar träden vid
stugan Du älskat
Tack viskar marken Du
vårdat så ömt
Farväl sjunger fågeln
som var morgon Dig
hälsat
Tyst sjunger vinden,
Vila i frid

Fars grånade huvud har
lagt sig till ro
Tankar och oro fått vila
Nu har Du gått till ett
sällare bo
Att med Mor
tillsammans få vila

Flitig så länge
krafterna... (1)

Frukta icke, bara tro...
Frukta icke, bara tro,
våg och vind skall tiga
0ch mot skyn, där vi
får bo,
sångens vingar stiga

Flitig så länge krafterna
räckte
Fridsam och nöjd har
Du levat Din tid
Somnat när allmakten
livslågan släckte
Ljust är Ditt minne,
Vila i frid

Från livet till döden är...
Från livet till döden är
steget så kort
hastigt Du rycktes ifrån
oss bort
Lugn är den vila som
döden ger
men tomt är att aldrig
få se Dig mer

Flitig så länge
krafterna... (2)
Flitig så länge krafterna
varade
I arbetets glädje Du
levde Ditt liv
Somnade stilla när
livslågan släcktes
Tacksamt vi önskar
Dig, vila i frid

Från smärta och oro Du...

Frid susar träden kring... (1)
Frid susar träden kring
hemmet Du älskat
Farväl bugar
blommorna Du
vårdat så ömt
Tack kvittrar fågeln
som var morgon Dig
hälsat
Tung blir vägen att
ensam gå
Tom blir platsen
i hemmets vrå

Frid susar träden kring... (2)

Från smärta och oro Du
somnade bort
Vi stod vid Din sida så
hjälplösa blott
Låt oss minnas de
soliga dagar
Då sorg och smärta
oss fjärran var
Låt oss minnas de
glädjedagar
Då vi tillsammans var
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God natt – god sömn...
God natt – god sömn
jag önskar er,
ni alla vandringsmän
Vi sluta sjunga och
skiljas – vad mer
om vi aldrig träffas igen
Jag har sagt något litet
och fattigt av det
som brunnit hos mig
och så snart brinner
ner,
men den kärlek, där
fanns, ej förgängelse
vet –
god natt – god sömn
åt er
Dan Andersson

Gråt inte för att jag...
Gråt inte för att jag
är död
jag finns inom dej alltid
Du har min röst
den finns i dej
den kan du höra
när du vill
Du har mitt ansikte
min kropp
Jag finns i dej
Du kan ta fram mej
när du vill
Allt som finns kvar
av mej
är inom dej
Så vi är jämt
tillsammans
Barbro Lindgren

Gud märker när stegen... (1)
Gud märker när stegen
blir tunga
och trötta de älskades
drag
Han varsnar när
krafterna svika
och hjärtat slår
mattare slag
Då öppnar han
kärleksfullt famnen
och låter dem somna
i frid

Gud märker när stegen... (2)
Gud märker när stegen
blir tunga
och trötta de älskades
drag
Han varsnar när
krafterna svika
och hjärtat slår
mattare slag
Då öppnar han
kärleksfullt famnen
och för dem till
himmelska hamnen
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Hand i hand från
ungdomsåren...
Hand i hand från
ungdomsåren
Vi troget vandrat med
varann
Vi delat kärlek, hopp
och frid
Vi delat sjukdom, sorg
och strid

Hand i hand sen...
Hand i hand sen
ungdomsåren
har vi vandrat Du
och jag
I ungdomens vår vi
satte vårt bo
och sedan vi strävat
tillsammans
I med- och i motgång
vi hållit ihop
som vi en gång lovat
varandra
På landet vi njutit av
blommornas fägring
och fåglarnas sång
Allt är förändrat, nu
rinner sakta tåren på
Din tysta grav
I sorgen finns glädje
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa, glad
i Ditt sinne
Är Du vårt allra käraste
minne
Tack för alla lyckliga år

Hav tack för allt Du oss...
Hav tack för allt Du oss
skänkte
Och vad för oss Du
varit har
Minst på Dig själv Du
alltid tänkte
men om vårt väl Du
alltid omsorg bar
Om också tung vi
sorgen finner
vi tackar Gud för lycklig
tid som gått
och för de vackra ljusa
minnen
som vi av Dig fått

Herren är min herde...
Herren är min herde,
mig skall intet fattas,
han låter mig vila på
gröna ängar;
han för mig till vatten
där jag finner ro
Psalt. 23

Himlens hav har ingen...
Himlens hav
har ingen strand,
bara ljus
Bo Setterlind

Hur fort blir lönnarna gula...
Hur fort blir lönnarna
gula,
som lyser vår vandring
i parken
Att dö är att resa en
smula
från grenen till fasta
marken
Stig Dagerman

Hur skönt att i ålderns...
Hur skönt att i ålderns
och levnadens höst
få lägga sitt huvud
till vila
Och njuta den sömn
som ger ro och tröst
när klockorna ringa
till vila

Hur skönt att stilla somna...
Hur skönt att stilla
somna in
när stunden slutligen
är inne
Att lämna allt med
rofyllt sinn
i ljust och välbevarat
minne

Hur skönt är att vila när...
Hur skönt är att vila
när dagen är slut
Hur skönt är att somna
från lidandet ut
Stilla kom döden, kom
som en vän
Tog Dig i handen och
förde Dig hem

Hur tomt det efter Dig...
Hur tomt det efter Dig
har blivit
Det känns som solens
ljus för oss gått ner
Ty ingen såsom Du har
kärlek givit
Din plats kan aldrig
fyllas mer

Hur tyst, hur öde, hur...
Hur tyst, hur öde, hur
tomt här hemma
När den vi älskat oss
lämnat har
Ej mer vi höra Din kära
stämma
Men i vårt minne Du
lever kvar
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I arbets glädje Du lever...
I arbetets glädje Du
levde Ditt liv
Så trogen och verksam
i tiden
Nu mättad av ålder
förunnat Dig är
Få njuta den eviga
friden

I glada ungdomsstunder...
I glada ungdomsstunder
vi fröjdades och log
vi njöt av livets stunder
till ödet hårt oss slog
Vi luttrades och
prövades
när sorgen sen oss fann
Vi hade dock det bästa
vi hade ju varann
Nu viskar jag de orden,
de vackraste jag vet:
Du var mitt allt på
jorden
och min i evighet
John Brandt

I minnet Du lever...
I minnet Du lever,
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig,
precis som Du var

Ibland liksom hejdar sig...
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker
Världen förändrar sig
varje dag
men ibland blir den
aldrig densamma mer
Alf Henrikson

Inte ens en grå liten...
Inte ens en grå liten
fågel
som sjunger på grönan
kvist
Det finns på den andra
sidan
och det tycker jag nog
blir trist
Inte ens en grå liten
fågel
och aldrig en björk som
står vit –
Men den vackraste
dagen som sommaren
ger
har det hänt att jag
längtat dit
Nils Ferlin

I sorgen ﬁnns glädjen...
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa, glad
i Ditt sinne
Är Du vårt allra käraste
minne

I ungdomens år vi satte...
I ungdomens år vi satte
vårt bo
Och sedan vi strävat
tillsammans
I med och motgång
vi hållit ihop
Som en gång vi lovat
varandra
Låt oss minnas de
soliga dagar
Då sorg och smärta oss
fjärran var
Låt oss minnas de
glädjedagar
Då vi alla tillsammans
var

I vårvindens susning Du...
I vårvindens susning Du
somnade stilla
Nu sjukdom och oro
ej mer gör Dig illa
Skön är vilan som
natten ger
Gott är att veta, Du
lider ej mer
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Ja visst gör det ont när...
Ja visst gör det ont när
knoppar brister
Varför skulla annars
våren tveka?
Varför skulle all vår
heta längtan
bindas i det frusna
bitterbleka?
Höljet var ju knoppen
hela vintern
Vad är det för nytt, som
tär och spränger?
Ja visst gör det ont när
knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger
Karin Boye

Jag har hört om ett...
Jag har hört om ett
land utan tårar
utan sorg, utan nöd,
utan strider
och där ingen av
sjukdom mer lider
och en gång, tänk en
gång är jag där
Halleluja där fröjdas
vi alla
Halleluja vart tvivel
försvunnit
aldrig mer skall jag
stappla och falla
jag är framme, ja
hemma hos Gud

Jag har köpt min... (1)
Jag har köpt min biljett
och står på
perrongen
Ett underligt tåg, det är
sista gången
Jag reser men vet inte
vart eller hur
Jag frågade om det
fanns retur
Då log han i luckan och
stack ut sin näsa
Och sa, att det var en
enkel resa
Så ofantligt enkel

Jag har köpt min... (2)
Jag har köpt min biljett
och står på
perrongen
Ett underligt tåg, det är
sista gången
Jag reser men vet inte
vart eller hur
Jag frågade om det
fanns retur
Då log han i luckan och
stack ut sin näsa
Och sa, att det var en
enkel resa
Så ofantligt enkel
Så går jag in i min
sovkupé
Tänk något bagage har
jag inte med
allt verkar så underligt
här – här är
konduktören
Men han bär inte
uniform med knappar
och snören
Han bär på en lie – jag
vet han är döden
Han som vet slutet på
människors öden

Jag skall gå genom...
Jag skall gå genom
tysta skyar,
genom hav av stjärnors
ljus,
och vandra i vita nätter
tills jag funnit min
Faders hus
Jag skall klappa sakta
på porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av
glädje
som jag aldrig sjöng
förut
Dan Andersson

Jag sover gott, ej mer...
Jag sover gott, ej mer
jag smärta känner
Tyst dödens ängel
viskar sov i frid
Gråt icke, käre make,
barn och vänner
Jag vilar nöjd och fri
från jordens strid

Märkvärdigt att jag
inte är rädd
Jag ligger så stilla
i min bädd
Han ler så vänligt, han
klipper biljetten
För sista resan till
himmelska rätten
Han mumlar faderligt:
”det blir inte värre
Sov gott och lugnt,
jag skall väcka
min herre”
Valdemar Dahlqvist

Jag saknar Dig...
Jag saknar Dig
i kvällens tysta
ensamhet
En hand i min, en vän
att hålla av
Jag saknar Dig när löv
och flingor falla
Jag saknar Dig när vind
bär bud om vår
Och Du ej längre vid
min sida går
Du har gjort Ditt
dagsverk, mödans
dag är slut
Tysta sväva minnena
på vägarna Du gått
Det går en hymn från
markerna som stått
Dig nära
Det går ett tack, ett
hjärtans tack från
Dina kära
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Klockorna ringa så... (1)
Klockorna ringa så
sakta till ro
Mor har fått ett lugnare
bo
Aftonens stjärna lyser
så blid
Sov, lilla Mor, vila i frid

Klockorna ringa så... (2)
Klockorna ringa så
sakta till ro
Nu har Du funnit ett
ljusare bo
Aftonens stjärna lyser
så blid
Vila i frid, vila i frid

Kära lilla Mamma... (1)
Kära lilla Mamma, nu
är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig
tacka, för kärlek rik
och stor
För omsorg och all
möda, tack kära
lilla Mor

Kära lilla Mamma... (2)
Kära lilla Mamma, nu
är Din vandring slut
All strävan den är borta
och Du får vila ut
Du aldrig har Dig
sparat, för oss Du
levat mest
Du önskat oss all lycka
och det som varit
bäst
Tack kära lilla Mamma
för allt Du oss gett

Kärleken kommer... (1)
Kärleken kommer och
kärleken går,
ingen kan tyda dess
lagar
Men dej vill jag följa
i vinter och vår
och alla min levnads
dagar
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar
det åter
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter

Kärleken kommer... (2)
Kärleken kommer och
kärleken går,
ingen kan tyda dess
lagar
Men dej vill jag följa
i vinter och vår
och alla min levnads
dagar
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar
det åter
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min
när du gråter
Kärleken är så
förunderlig stark,
kuvas av intet i världen
Rosor slår ut ur den
hårdaste mark
som sol över mörka
gärden
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar
det åter
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min när
du gråter
Nils Ferlin

Kärleken är så förunderlig...
Kärleken är så
förunderlig stark,
kuvas av intet i världen
Rosor slår ut ur den
hårdaste mark
som sol över mörka
gärden
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar
det åter
Min lycka är din,
din lycka är min
och gråten är min när
du gråter
Nils Ferlin

Kärlekens visa har...
Kärlekens visa har
inga ord,
nynnar som vinden
i träden,
svävar lätt över
blommande jord,
leker i sommarsäden
Ingen hör den mera
än vi,
du och jag vid din sida
För det är oss den
sjunger i
sin sång över jorden
vida
Pär Lagerkvist
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Lika stilla som Du levat...
Lika stilla som Du levat
Lika stilla gick Du bort

Ljuvt är att vila när...
Ljuvt är att vila när
krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna

Lär mig, du skog, att...
Lär mig, du skog, att
vissna glad
en gång som höstens
gula blad:
en bättre vår snart
blommar
då härligt grönt mitt
träd skall stå
och sina djupa rötter
slå
i evighetens sommar

Låt oss ge varandra...
Låt oss ge varandra tid,
låt oss göra famnen vid,
låt oss älska, låt oss
sjunga,
inte hålla tand för
tunga,
låt oss skratta, låt
oss leka
låt oss sorgerna beveka,
låt oss jaga tvivlen bort,
livet är så gränslöst
kort!
Bo Setterlind

Låt oss minnas de soliga...
Låt oss minnas de
soliga dagar
då sorg och smärta oss
fjärran var
Låt oss minnas de
glädjedagar
då vi alla tillsammans
var
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Med fyllda segel... (1)

Mor har räckt ut
handen... (2)

Med fyllda segel i
solnedgången
Din farkost styr mot
fjärran land
Där väntar vilan, där
tonar sången
Där somnar vågen mot
vänlig strand

Mor har räckt ut
handen
Far har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Mors trötta huvud har... (1)
Mors trötta huvud har
lagt sig till ro
Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt
i sitt tysta bo
Dit våra tankar ila

Med fyllda segel... (2)
Med fyllda segel i
solnedgången
Min farkost glider till
fjärran land
Där väntar viken, där
tonar sången
Där somnar vågen vid
vänlig strand

Mors trötta huvud har... (2)

Minnet lever, det kan ej... (1)
Minnet lever, det kan
ej jordas
Det kan ej gömmas
bland stoft och grus
Nej, det skall leva
i fågelsången
I blomsterdoft och
i vindens sus

Minnet lever, det kan ej... (2)
Minnet lever, det kan
ej glömmas
Det kan ej gömmas
i jord och grus
Det skall leva
i fågelsången
I havets vågor och
i vindens sus

Minns mig som jag var...
Minns mig som jag var
en gång
Då allting sjöng en
livets sång
Minns de tankar jag
då tänkte
Minns den kärlek jag
Er skänkte

Mitt hem är där på den...
Mitt hem är där på den
andra stranden,
där livets timglas ej
rinner ut
Och ej till avsked man
räcker handen,
ty himlens glädje tar
aldrig slut

Mor har räckt ut
handen... (1)
Mor har räckt ut
handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har Ni mötts igen

Mors trötta huvud har
lagt sig till ro
Tankar och oro fått
vika
Nu har Du gått till ett
sällare bo
Att med Far
tillsammans få vila
Men vi som stod Dig
nära
Vår saknad den är stor
Från alla Dina kära
Vårt tack och sov i ro

Mycket blir oss givet...

Många år på jorden Du
fått...
Många år på jorden Du
fått vandra
Sörjt och saknat många
andra
Men med hjärtat varmt
och hjärnan klar
Levde Du helt i tiden
Redo att hjälpa, glad
i Ditt sinne
Är Du vårt allra käraste
minne
Och finge vi önska oss
något nu
Det vore att åldras lika
värdigt som Du

Möda och arbete fyllde...
Möda och arbete fyllde
Ditt liv
Aldrig Du krafterna
sparade
För Dig var plikten en
säker giv
Så länge dagen varade
Det finns inga ord för
den saknad vi känner
Att Du lämnade oss är
för svårt att förstå
Våra innersta tankar
till Dig vi sänder
Du finns i minnet så
nära ändå

Mycket blir oss givet
Mången skatt så stor
Men blott en gång
i livet
Skänkes oss en Mor
Och när detta varma
hjärta
Icke klappar mera här
Då känner vi med
smärta
Att det bästa borta är
Hur vi ber och hur vi
gråter
Får vi aldrig Mamma
åter
Alltid nöjd och glad
hon var
Tröst och kärlek, allt
hon gav
Alltid i vårt hjärta bor
Minnet av en älskad
Mor

Många blev åren Du
vandrade...
Många blev åren Du
vandrade här
Så trogen, så verksam
i tiden
Nu mättad av ålder
förunnat Dig är
Få njuta den eviga
friden
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Nu brustit har Ditt trogna...
Nu brustit har Ditt
trogna, varma hjärta
Din kära röst för alltid
tystnat har
Du lämnar oss i sorg
och smärta
Men ljust och vackert
står Ditt minne kvar

När en blomma bryts av
i sin vackraste blom
då blir marken så trist
och så fruktansvärt
tom
Men kanske ändå att
det någonstans finns
en äng eller undangömd
skreva
dit blommor som
brutits för tidigt
får komma och
fortsätta växa och
dofta och leva

Nu slut är smärtan, Du...
Nu slut är smärtan,
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
som sakna Dig

Nu sover Du skönt, det är...
Nu sover Du skönt, det
är lugnt i Ditt bröst
Det lindrar vår sorg och
skänker oss tröst
I vårt minne Du lever,
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig,
precis som Du var

När Dina steg har tystnat...
När Dina steg har
tystnat finns ändå
ekot kvar
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har
Vi spar dem i vårt
hjärta, tar fram dem
då och då
Så kommer Du för alltid
att vara här ändå

När Mor gick bort, så...
När Mor gick bort, så
ensam blev Din strid
Nu käre Far har även
Du fått frid
Sov, kära två, som
delat livets öden
I gravens ro förenade
i döden

När en blomma bryts
av... (1)

När en blomma bryts
av... (2)
När en blomma bryts av
i sin vackraste blom
då blir marken så trist
och så fruktansvärt
tom
Men kanske ändå att
det någonstans finns
en äng eller undangömd
skreva
dit blommor som
brutits för tidigt
får komma och
fortsätta växa och
dofta och leva
Inte kan väl den
blomman förvandlas
till stoft
som av himlen har fått
både färger och doft?
Men kanske ändå att
det någonstans finns
en kärlek som allt kan
förklara:
att Den som har gjort
den blomman en
gång
nu vill ha den tillbaks
för Han kan inte mer
vara utan den bara
Atle Burman

När du saknar mig...
När du saknar mig
gå till stranden och jag
skall vara där
Jag blir det salta havet
som svalkar ditt
ansikte
När du saknar mig
gå till skogen och jag
skall vara där
Jag blir den svala
vinden
som smeker bort dina
tårar
När du saknar mig
gå till ditt inre och jag
skall vara där
Jag blir ditt hjärtas
tröst
som ger dig styrka –
att leva utan mig

När jag dör är jag...
När jag dör är jag alls
icke borta
Fast min kropp blivit
mull min vän
Ty med allt som susar
och sjunger
Skall jag komma igen
Genom fåglarnas
kvitter i träden
Genom fjärilars
fladdrande slag
Genom flingornas dans
på Er ruta
Skall jag ge Er en
hälsning var dag
Och när björklöven
spricker om våren
Och Ni känner en
varmare vind
Skall Ni ana min själs
odödlighet
När jag dunlätt kysser
Er kind
Och då vet Ni: Jag är
inte borta
Nej, men mer nära, än
Ni kan förstå
Genom allt som susar
och sjunger
Skall min hälsning med
kärlek Er nå

När jag slutar mina dagar...
När jag slutar mina
dagar
Låt i ro mig somna in
Ske det, när dig helst
behagar
Blott jag evigt bliver
din
Kom, o Jesu, bliv mig
när
Låt mig bliva där du är

När jag är trött av... (1)
När jag är trött av
levnadsåren
och handen inte orkar
mer
När ögat dunkelt ser
den sköna våren
och foten ingen stadga
ger
Då vill jag mina ögon
sluta
och fridens vila njuta

När jag är trött av... (2)
När jag är trött av
levnadsåren
och handen inte orkar
mer
När ögat dunkelt ser
den sköna våren
och foten ingen stadga
ger
Då vill jag somna, mina
ögon sluta
och i Guds famn mitt
trötta huvud luta
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När jag är trött av... (3)
När jag blir trött av
levnadsåren
och tanken, handen inte
orkar mer
När ögat knappast ser
den sköna våren
och foten ingen stadga
mera ger
Då vill jag gärna vila,
stilla drömma
och jordelivets alla
mödor glömma

När jag är trött av... (4)
När man är trött av
levnadsåren
och handen, tanken inte
orkar mer
När ögat dunkelt ser
den sköna våren
och foten ingen stadga
mera ger
Då är det skönt att i
Guds famn få domna
från jordelivets alla
mödor somna

När jag är trött och...
När jag är trött och
känner handen
domna
och hjärtat slår så
svagt uti mitt bröst
Då är det skönt att som
ett barn få somna
och väckas hemma av
Guds milda röst
Nu är det skönt, nu hör
jag änglar sjunga
och nu går porten upp
till himlens land
Där ser jag mina kära,
gamla, unga
som före mig nått
salighetens strand

När krafterna sakta
domna... (1)
När krafterna sakta
domna
och ögat sin glans har
mist
Så skönt att från allt
få somna
och vilan finna till sist
Men vi som stod Dig
nära
vår saknad den är stor
Från alla Dina kära
vårt tack och sov i ro
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N
När krafterna sakta
domna... (2)

Någonting brister stilla... (2)
Någonting brister stilla,
en röst och en sång
dör ut,
och strax förnimmer
man tydligt
att ingenting är som
förut

När krafterna sakta
domna
och ögat sin glans har
mist
Då är det skönt att
få somna
och vilan finna till sist
Så slumra gott Du kära
hav tack för allt Du
gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och
stort

Men skönt skall minnet
leva
som gräs över jord och
grus,
och vad du sådde skall
växa
och blomma
i himmelskt ljus
Eric S.
Alexandersson

Någonstans inom oss
är vi... (1)
Någonstans inom oss är
vi alltid tillsamman,
någonstans inom oss
kan vår kärlek aldrig
fly . . .
Erik Lindegren

Någonstans inom oss
är vi... (2)
Någonstans inom oss är
vi alltid tillsamman,
någonstans inom oss
kan vår kärlek aldrig
fly
Någonstans o
någonstans
har alla tågen gått och
alla klockor stannat:
någonstans inom oss är
vi alltid här och nu,
är vi alltid Du intill
förväxling och
förblandning,
är vi plötsligt undrans
under och
förvandling,
brytande havsvåg,
roseneld och snö
Erik Lindegren

Någonting brister stilla... (1)
Någonting brister stilla,
en röst och en sång
dör ut,
och strax förnimmer
man tydligt
att ingenting är som
förut
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Och den allra högsta
sången...
Och den allra högsta
sången, den sjöngo
de efteråt,
och fast jag inte begrep
ett ord, jag brast i en
hejdlös gråt –
det var utanför alla
hjärtan och en
stjärnbana framför
allt vett –
det var vad intet öra
hört och intet öga
sett
Dan Andersson

Och nu är lampan släckt...
Och nu är lampan
släckt, och nu är
natten tyst och klar,
och nu stå alla minnen
upp från längst
försvunna dar,
och milda sägner flyga
kring som strimmor
i det blå,
och underbart och
vemodsfullt och
varmt är hjärtat då
Z. Topelius

Oroas ej. Räds ej...
Oroas ej. Räds ej i
uppbrottstimman
En vänlig hand lugnt
ordnar båtens segel
som för Dig bort från
kvällens land till
dagens
Gå utan ängslan ner
i strandens tystnad,
den mjuka stigen
genom
skymningsgräset
Pär Lagerkvist
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Plötsligt en dag något...
Plötsligt en dag något
oväntat sker
Och livet blir aldrig
detsamma mer

Plötsligt slocknar en...
Plötsligt slocknar
en låga
som värmt och som
givit allt,
ett ljus blåses ut och
hastigt
känns allting isande
kallt
Någonting brister stilla,
en röst och en sång
dör ut,
och strax förnimmer
man tydligt
att ingenting är som
förut
Men skönt skall minnet
leva
som gräs över jord och
grus,
och vad du sådde skall
växa
och blomma
i himmelskt ljus
Eric S.
Alexandersson
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Sakta, så sakta Du...
Sakta, så sakta
Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Stilla kom döden,
den kom som en vän
Tog Dig i handen
och förde Dig hem

Se, jesus är ett tröstrikt...
Se, Jesus är ett tröstrikt
namn
och i all nöd vår säkra
hamn
Vi genom Jesus får
Guds nåd
och finner på det
bästa råd
Sv. ps. 42

Si, jesus är ett tröstrikt...
Si, Jesus är ett tröstrikt
namn
Och i all nöd vår säkra
hamn
Igenom Jesus få vi nåd
Och finna på det bästa
råd
Sv. ps. 66

Sist, min Gud, jag dig
nu... (1)
Sist, min Gud, jag dig
nu beder:
Tag min hand uti din
hand,
Så att du mig alltid
leder,
Förer till ditt fröjdeland,
Varest ändas allt
besvär;
Och när loppet slutat är
Och jag dig min ande
sänder,
Tag då den i dina
händer
Sv. ps. 400:11

Sist, min Gud, jag
nu... (2)
Sist, min Gud, jag dig
nu beder:
Tag min hand uti din
hand,
så att du mig alltid
leder,
för mig till ditt
fröjdeland
Där försvinner allt
besvär,
och när loppet slutat är
och jag dig min ande
sänder,
tag då den i dina
händer
Sv. ps. 244:2

Skönt att få vila när... (1)
Skönt att få vila när
krafterna domna
Borta från världens oro
och strid
Skönt i den eviga vilan
få somna
Vi önskar Dig alla,
Vila i frid

Skönt att få vila när... (2)
Skönt är att vila när
krafterna domna
Trött efter årens möda
och strid
Djupt i den eviga vilan
få somna
Vi önskar Dig alla,
Vila i frid

Slumra gott Du kära...
Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du
gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och
stort

Solen har dalat och dagen...
Solen har dalat och
dagen är slut
Stilla är klappande
hjärtat
Ljuvt är att vila från
lidandet ut
Somna från allt som
har smärtat
Ett tack från
barnbarnen kära
Som stod Ditt hjärta
så nära

Som leendet byttes...
Som leendet byttes
i skälvande tår
Så växlar vårt liv några
jordiska år
Ibland levde tanken
i solljuset fri
Ibland kom det
nattsvarta skuggor
förbi
Då tystnar en saga,
då somnar en vind
Och allt blir så stilla
som tårar på kind

Sov i ro där björkar...
Sov i ro där björkar
susa
Sov i ro där tallar stå
Sov i ro där sol så fager
Blickar ner från himmel
blå
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Sov till vindarnas
smekande...
Sov till vindarnas
smekande sång
Sov under grönskans
mjuka fång
Sov ifrån sorg, oro
och strid
Sov i underbar frid

Stilla Du somnade in ifrån...
Stilla Du somnade in
ifrån världen
Soliga minnen Du
lämnade kvar
Tårfyllda ögon Dig följa
på färden
Tack för all kärlek och
omsorg Du gav

Stilla godhet, tro och heder...
Stilla godhet, tro och
heder
Lyste kring Din
vandringsstig
Tacksamhetens tankar
breder
Nu sitt täcke över Dig

Stilla kom döden, kom som...
Stilla kom döden, kom
som en vän
Tog Dig i handen och
förde Dig hem

Stilla kom ängeln och log...
Stilla kom ängeln
och log
viskade ömt, nu är
det nog
Tog henne varligt
vid handen
och löste de jordiska
banden

Stilla, så stilla Du käre...
Stilla, så stilla Du käre
nu slumrar
Borta från sjukdom, oro
och strid
Stor är vår saknad men
dock vi Dig unnar
Vila i frid

Stor var Din kärlek...
Stor var Din kärlek,
god var Din själ
Käraste Mamma,
tack och farväl

Svårt att mista, svårt att...
Svårt att mista,
svårt att förstå
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Du ville oss alla så
innerligt väl
Du månade om oss
med hela Din själ

Säg ej med sorg att...
Säg ej med sorg
att han är död
Tänk med glädje
att han levat

Säg inte att ingenting blir...
Säg inte, att ingenting
blir kvar
av den vackraste
fjärilen livet gav
Säg inte, att vingarnas
färg bleknar bort
och försvinner i vinden
som stoft, som stoft
Om fjärilens kropp
måste gömmas
i grav,
är ändå den svindlande
flykten kvar!
Bo Setterlind

Så har vi vandrat Du... (1)
Så har vi vandrat Du
och jag
i kärlek hand i hand
Så har vi åldrats dag
för dag
i våra drömmars land
Vår lycka var vår
rikedom
nu har Du gått, min
hand är tom
Nu viskar jag de orden
de vackraste jag vet
Du var mitt allt på
jorden
och min i evighet

Så har vi vandrat Du... (2)
Så har vi vandrat Du
och jag
i kärlek hand i hand
Så har vi hoppats dag
för dag
i plågans hårda band
Vår lycka var vår
rikedom
nu har Du gått, min
hand är dom
Men i oändlighetens
hav
en gång vi dela samma
grav
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Så liten plats en människa...
Så liten plats en
människa tar på
jorden
Mindre än ett träd
i skogen
Så stort tomrum hon
lämnar efter sig
En hel värld kan inte
fylla det
Ingrid Arvidsson

Så segrar inte döden...
Så segrar inte döden
fast åren har sin gång
Så stannar inte tiden
Den börjar bara om
För sångerna om livet
som aldrig kan
förstummas
ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga
Ja, sångerna om livet
som aldrig kan
förstummas
ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga
Mikael Wiehe

Så skimrande var aldrig...
Så skimrande var aldrig
havet
och stranden aldrig så
befriande,
fälten, ängarna och
träden
aldrig så vackra
och blommorna aldrig
så ljuvligt doftande
som när du gick vid
min sida
mot solnedgången,
aftonen den
underbara,
då dina lockar dolde
mig för världen
medan du dränkte alla
mina sorger
älskling, i din första
kyss

Så stilla, så sakta Du...
Så stilla, så sakta
Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa blott
Stilla kom döden, den
kom som en vän
Tog Dig vid handen
och förde Dig hem

Så tag nu mina händer...
Så tag nu mina händer
och led du mig,
att saligt hem jag
länder,
o Gud, till dig
Ditt barn i nåd ledsaga,
min väg är svår;
jag vill ett steg ej taga,
där du ej går
Sv. ps. 277:1

Så tappert Du kämpat...
Så tappert Du kämpat,
Du borde ha vunnit
Men döden var
starkast, nu friden
Du funnit
Du alltid var glad inför
vänner och kära
Vi glömmer Dig aldrig,
Du stod oss så nära

Så var Du en länk till... (1)

Så vila i frid, ty dagen... (1)
Så vila i frid, ty dagen
är slut
Ditt redbara hjärta har
somnat
Din livsgärning lever,
den sinar ej ut
fast armen i döden har
domnat
Vi tackar för allt vad
i livet Du skänkt
av kärlek och omsorg,
vad vackert Du tänkt
Må klockorna ringa
till vila

Så vila i frid, ty dagen... (2)
Så vila i frid, ty dagen
är slut
Stilla är klappande
hjärtat
Skönt att få somna
från lidandet ut
Somna från allt som
har smärtat

Så var Du en länk till
en värld som var
En epok sedan länge
förliden
Och med hjärtat varmt
och med hjärnan klar
Levde Du helt i tiden
Och finge vi be om en
gåva ännu
Det vore att åldras så
vackert som Du
Och möta vårt öde så
värdigt
Som Du när livet levts
färdigt

Så var Du en länk till... (2)
Så var Du en länk till
en värld som var
En epok sedan länge
förliden
Och hjärtat varmt
och hjärnan klar
Levde Du helt i tiden
Och finge vi be om en
gåva ännu
Så är det att åldras så
vackert som Du
Med ögon som tindra
och tankar så klara
Så vill vi för evigt Ditt
minne bevara
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Tack för Din strävsamma...
Tack för Din
strävsamma
arbetshand
Så snar till hjälp så ofta
den hann
Tack för de tjänande
stegen Du gick
Tack för all ömhet vi
såg i Din blick
Tack för alla goda ord
Vi hörde Dig säga på
denna jord
Du hade ett hjärta så
innerligt gott
Vi tackar Dig nu för allt
vi fått

Tack för allt Du givit av
Din...
Tack för allt Du givit
av Din rika, varma själ
Tack för att Du hela
livet
alltid ömmat för vårt
väl

Tack för allt Du oss givit...
Tack för allt Du oss
givit
av Din rika, varma själ
Tack för att Du hela
livet
alltid ömmat för vårt
väl

Tack för allt Du oss har...
Tack för allt Du oss
har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne

Tack för ﬂydda årens...
Tack för flydda årens
möda
Tack för omsorg, tröst
och vård
Tack för kärleksrosor
röda
Från Ditt hjärtas
örtagård
Tack för allt vad Du har
givit
Av Din rika, varma själ
Tack för att Du hela
livet
Alltid ömmat för vårt
väl

Tack för rosorna vid vägen...
Tack för rosorna vid
vägen
Tack för törnet ibland
dem
Tack för resta
himlastegen
Tack för evigt tryggat
hem

Tack lilla Mor för åren... (1)
Tack lilla Mor för åren
som gått
Tack för all kärlek
och omsorg vi fått
Tack för all ömhet
och vänlighet stor
Tack för allt vår
älskade Mor

Tack lilla Mor för åren... (2)
Tack lilla Mor för åren
som gått
För dagar och stunder
med Dig
Tack för all omsorg
och kärlek vi fått
Och allt vad Du gjort
för oss

Tack, Maka och Mor...
Tack, Maka och Mor,
för allt Du varit
Tack för den glädje
i hemmet Du var
Tack för de lyckliga
åren som farit
Tack för de minnen
Du lämnat kvar

Tack, o Gud, för vad...
Tack, o Gud, för vad
som varit
Tack för allt vad du
beskär
Tack för tiderna som
farit
Tack för stunden som
nu är
Tack för ljusa, varma
vårar
Tack för mörk och kulen
höst
Tack för redan glömda
tårar
Tack för friden i mitt
bröst

Till Din sista stund ﬁck...
Till Din sista stund fick
jag hålla Din hand
Som Du räckt mig
i kärlek en gång
Tills vi mötas igen i ett
annat land
Skall jag leva med
minnenas sång
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Tyst och stilla har Du
somnat....
Tyst och stilla har Du
somnat
Ögon slutits, handen
domnat
Du var trött, behövde
ro
Nu Du fått ett vilsamt
bo

Tyst slocknar en mänsklig...
Tyst slocknar en
mänsklig hjärna
efter år av glädje och
strid
En blomma,
en människa,
en stjärna
har sin bestämda tid
Hjalmar Gullberg

Tyst susar vinden kring...
Tyst susar vinden kring
hemmet Du älskat
Farväl viskar blommor
Du vårdat så ömt
Tack kvittrar fåglar
som var morgon
Dig hälsat
Tyst sjunger vinden,
farväl

Tyst svävar minnena...
Tyst svävar minnena
på stigarna Du gått
Det går en hymn från
markerna som stått
Dig nära
Det går ett tack, ett
hjärtats tack från
Dina kära
Det finns så många
spår i sanden
Spår av fliten,
gärningen och
handen
Tack för Din
strävsamma
arbetshand
Så snar till hjälp så
ofta den hann
Tack för de tjänande
stegen Du gick
Tack för all ömhet vi
såg i Din blick
Tack för alla de goda
ord
Vi hörde Dig säga på
denna jord
Du hade ett hjärta så
innerligt gott
Vi tackar Dig nu för
allt vi fått
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Vackra gamla kyrkogård...
Vackra gamla
kyrkogård
i min hembygds fagra
nejder
Slut mig i din vård
efter livets fejder
Under kullens gröna
tak
mina fäder drömma
I dess tysta sovgemak
låt mig fridfullt slumra

Vad Du lidit ingen
känner... (1)
Vad Du lidit ingen
känner
Ty Du själv Din börda
bar
Du var glad bland Dina
vänner
Fast Du kanske plågad
var
Tålig var Du intill slutet
Hoppet höll Du alltid
kvar
Minnet skall förbli
i ljuset
Minnet av hur god
Du var

Vad Du lidit ingen
känner... (2)
Vad Du lidit ingen
känner
Ty Du själv Din börda
bar
Du var glad bland Dina
vänner
Fast Du kanske plågad
var
Tålig bar Du själv Din
börda
Genom livets kamp
och strid
Vi Ditt minne älska,
vörda
Vila nu i ostörd frid

Vad rätt du tänkt, vad...
Vad rätt du tänkt, vad
du i kärlek vill,
vad skönt du drömt,
kan ej av tiden
härjas,
det är en skörd, som
undan honom bärgas,
ty den hör evighetens
rike till
Viktor Rydberg

Var inte rädd för mökret...
Var inte rädd för
mörkret,
ty ljuset vilar där
Vi ser ju inga stjärnor,
där intet mörker är
I ljusa irisringen
du bär en mörk pupill,
ty mörkt är allt, som
ljuset
med bävan längtar till
Var inte rädd för
mörkret,
ty ljuset vilar där,
var inte rädd för
mörkret,
som ljusets hjärta bär
Erik Blomberg

Var inte rädd...
Var inte rädd
Det finns ett hemligt
tecken,
ett namn som skyddar
dig nu när du går
Din ensamhet har
stränder in mot ljuset
Var inte rädd
I sanden finns det spår
Ylva Eggehorn

Var skog har nog sin...
Var skog har nog sin
källa, var äng sin
blomma har
vart hjärta har sin saga,
från flydda
ungdomsdar
Men skogens källa sinar
och ängens blomma
dör
men hjärtats tysta
saga, alls ingen tid
förstör

Varmt var Ditt hjärta...
Varmt var Ditt hjärta
och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
lyser Ditt minne

Vi alla som känt Dig...
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du bland
oss fanns kvar
Men nu när Du gått dit
vi alla ska gå
med glädje vi minns allt
det fina ändå
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Vi binder en krans av... (1)
Vi binder en krans av
minnen
De vackraste och
finaste vi har
Vi vet att de aldrig
skall vissna
Hos oss är Du alltid
kvar

Vi binder en krans av... (2)
Vi binder en krans av
minnen
De vackraste och
finaste vi har
Den kransen skall
aldrig vissna
Så länge vi finns kvar

Vi hann ej säga Dig farväl...
Vi hann ej säga Dig
farväl
ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig vårt
tack
vid evighetens port

Vi tackar för allt vad... (1)
Vi tackar för allt vad
i livet Du skänkt
För kärlek och omsorg,
vad vackert Du tänkt
Må klockorna ringa
till vila

Vi tackar för allt vad... (2)
Vi tackar för allt vad
i livet Du skänkt
För kärlek och lycka,
vad vackert Du tänkt
För allt vad Du gjort
för de Dina

Vid en snäckbesållad...
Vid en snäckbesållad
havsstrand
står en port av rosor
tunga
däri vila multna vraken
och de trötta män
får ro
aldrig hörda höga
sånger
likt fiolens ekon sjunga
under valv där evigt
unga
barn av saligheten bo
Dan Andersson

Vid sommarvindens
susning...
Vid sommarvindens
susning Du somnade
stilla
Ej sjukdom och oro nu
mer gör Dig illa
Skön blir vilan som
natten ger
Gott är att veta, Du
lider ej mer

Vid vårvindens susning...
Vid vårvindens susning
Du somnade stilla
Ej sjukdom och oro nu
mer gör Dig illa
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av

Vida, vida min dröm...
Vida, vida min dröm
mig för
bort mot oändligheten
Jordens oro ej mer mig
stör,
all dess sorg är förgäten
upp mot blånande
rymdernas sfär
aningens vingpar mig
hastigt bär
närmare evigheten
Astrid
Forsell-Gullstrand

Vinden har lagt sig till...
Vinden har lagt sig
till vila
Måsen har lagt sig
till ro
Vågen smeker stilla
klippan vid fågelns bo
Då släcker mörkret
himmel och vatten
Då rör någon sakta
Din hand
En årtull gnisslar
i natten
En båt lägger
ut från land

Vänligt över jorden glänser...
Vänligt över jorden
glänser
strålen av ett
himmelskt hopp
Stilla inom tidens
gränser
evighetens sol går opp
Ack, så stilla att mitt
öga hennes sken
fördraga må
och Guds dolda råd
förstå
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Vårt liv är en vindﬂäkt...
Vårt liv är en vindfläkt,
en saga, en dröm
En droppe som faller
i tidernas ström
Den skimrar i
regnbågens färg
en minut
Brister och faller och
drömmen är slut
Nils Ferlin

Vårt liv, vår tid, en dag...
Vårt liv, vår tid, en dag
i sänder
Så tyst och stilla glider
bort
Om litet eller mycket
händer
Är tiden alltid kort
Det nyttar ej att
se sig om
Den tid som var,
som är, som kom
Var blott ett lån från
evigheten
Nils Ferlin
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Ä, Ö
Är det vår himmelriket...
Är det vår i
himmelriket?
Står det hästhovar
i diket?
Hör jag själaringning
hemma i vår by?
Herren Gud på porten
gläntar
vinkar åt mig, ler och
väntar
Och jag nalkas på en
snövit sommarsky
Rune Lindström

Ögonen slutits, tiden var.
Ögonen slutits, tiden
var inne
Djup är vår sorg fastän
ljust Ditt minne
Kärlek och godhet lyste
Din stig
Tack kära Mamma,
Vila i frid

Över alla och envar...
Över alla och envar
Samma stjärnor vaka
Frågorna, som ej fått
svar,
Sjunker snabbt tillbaka
Frukta icke, bara tro,
våg och vind skall tiga
Och mot skyn, där vi
får bo,
sångens vingar stiga
Bo Setterlind

Versarkiv – Senast uppdaterad 04.06.17

Sid 25

