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Xalen.

»J/oer font banfer, fy am oplabeß |lal; 

fieber ®u, ba vil ©u filbert finbe j 

lille Sebenbeå bet flove Sal 
Ubonfyort ej fluffed nogenftnbe.

fiifltgt'lpber SrefteB milbé-Övb: 

Sempler aabneé, Äunbflabgfuglen bpgger; 

S ^Paulunet, Äjerligfyeb betrpgger, 

83arn og Yngling fpnge fefiligt ßfyor.

©jennem Sivet gaaer en fipfetg 2lanb, 

Sil §otl)aabningé fipfi og Smevtenö fitnbring 

^an formatter at fnptte lofte Saanb, 
2lt fremmane fvunben Sib: ©rinbring. 
£er l)an rninber ont en ffjon 33ebrift, - 
Gf)riftian ben ^jerbeö Äongetale: 
Samler @ber, 33ornz i mine Sale, 

Sg annammer æiiébomé Örb og Sfrift!



jetten fenber Xgren £>ofi og SSaar, 

XanbenS Sæb af l)am faaer grugt og ®robe; 

£vab fjer fpireb frem to Ijunbreb Xar, 

^ofteS i vort SRinbeS Xftenrobe.

Sfjen var benne lange Dag; — meb e^viin 

fatten tommer, unber ©træf og jammer, 

Sfaanet Sntet, templet jtaaer i flammer, — 

©ngien fab og græb paa en 9tuin.

Xfl felv SRanbbomé SSætf et SibenS Xrv; 

©j for ©vigl)eb vi ftabe funne;

Det Ijar Sroft felv i fin StprfeS SRarv, 

Staaer i Seder, men ftal gaae tilgrunbe.

D, men Xanben, ^imlenå ©jenbom, 

Den fornpet fig, ben Xltibunge, 
Den ^ar hjemme, pvöF©tjerubér ffunge, 

Äun til oö i Stoveté Dragt ben fom.

S ft et Xalen. 

^jerligpeb gjenfobteS, ben ej gif 

5 en sRæbfelSnat fra DanmarfS Dale; 
■Skb et Äongebub af grebe rif 

XabneS atter Sorn be Ipfe Sale. 
SRinbet famler l;elligt gor og SRu, 
Dg l)vor ÄunbftabéfplbenS rige Sæger 

S3arnbomStiben§ SSaarbag veberqvæger, 
Dobbelt Save femmer ben il;u.



£an, font læfer aabcnbart i Son, 

ßr Hlftebe, bvor ftg ^ænber folbe, 

^torer Softer og opfplber Son, 
9)?il0t ftn æaretægt om templet ^olbe! 

£an beftjerme, fyvab meb ^>aab vi faae, 

Sonne bem, ber fongeligt I)ar givet, 

®tpr?e bem, ber lebe gjennem Sivet, 

Signe bem, ber trpgt veb ^»aanben gaae


