
Still wie die Nacht. Landkending.
Carl Bohm. Edv. Grieg.

Still wie die Nacht, O g  det var Olav Trygvason

tief wie das Meer , stævned over Nordsjø fram,

soll deine Liebe sein! op mod sit unge Kongerige,

Still wie die Nacht- som ikke vented ham.

und tief wie das Meer, Fik han saa første Synet.

soll deine Liebe, deine Liebe sein, hvad er dette for A4ur i Havbrynet. ' f

soll deine Liebe sein!
O g  det var Olav Trygvason, K ?  .. I

Wenn du mich liebst j Landet syntes ganske stængt, i ,
so wie ich dich alle hans unge Kongelængsler P E M

will ich dein eigen sein. føltes mod Klippen sprængt,

Heiss wie der Stahl indtil en Skjald opdaged

und fest wie der Stein hvide Kupier og Spir i Skylaget,

soll deine Liebe, deine Liebe sein,

soll deine Liebe sein! ° g  det var Olav Trygvason %

syntes han med engang saa 

graasprængte gamle Tempelmure,

-------------  snehvide Hvælv derpaa.

længtes han da saa saare 

; med sin unge Tro staa indenfore.

Gildas Arie af Op. „Rigoletto“ T , , , ,, ,
Verdi Landet sig aabned, Vaar der var,

, . , , , ... durende af Fossebrus,

Kære avn, VIS u c e  an^ ’ Stormvejr og Havdøn r u n d to m k r in g
stiller mildt mit Hjertes 1 rang, dem _ sæ|sQm ^  ^  g .

kald mm Elskovs søde Lyst 0rg|er K|okker hørtes>

tidt ti lbage til mit Bryst. Ko saa Qn Ko ,lenførtes 4 f

Som en kendt fortrolig Lyd, r

fylder du min Sjæl med Pryd. I-jer er Qrunden funden, funden,

Til min Aand gaar bort fra Jord Tempelhvælvet trodser Helved,

du kun i mit Hjerte bor! Aanden bæver, Hjertet fyldes,

her den største kun kan hyldes.

-------------  G id  min Tro saa stærk som Grunden

stige ren som Jøkelrunden.

Aanden naa Naturens Højde,

Nattergalen ^am’ som sammenf0jde.
Aisibieff. Olavs Bøn vi alle tage,

Nattergal, o Nattergal! nu som ,ja 0g au e D age:

synger dybt i Skovens Hal, Aanden bæver, Hjertet fyldes,

synger sødt sin Melodi, her den største kun kan hyldes,

løser Skovens Trylleri.
G id min Tro saa stærk som Grunden 

stige ren som Jøkelrunden.

-------- ----  Aanden naa Naturens Højde,

fyldt af Ham, som sammenføjde,

fyldt af Ham !
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