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FORLYSTELSER I HEDERNE

NICOLAUS HEGELAHR

FORLYSTELSER I HEDERNE
MED EN FORTALE AF
JEPPE AAKJÆR

LEVIN a MUNKSGAARDS FORLAG
KØBENHAVN
1926

FORTALE

denne lille ubehjælpsomme Versebog har vi vor
I allerførste
»Hede*Lyrik«; derfor maa man ikke

forlange for meget af den. Blandt det utrykte er
det ikke godt at sige, hvad der findes. Jeg er dog
under mine Hedeforskninger stødt paa en snur*
rig Fax ved Navn Jørgen Andersen Schiøtt, der
i Midten af 18. Aarhundrede overdænger Regerin*
gen, specielt Kongen og Dronningen, med alen*
lange Rimerier om Ahlheden og dens Fremtids*
muligheder. Til Rentekamret har han i Foraaret
1755 paa almindelig Daglejer*Prosa, — som han
siger: »produceret sine allerunderdanigste solide
Tanker« om Hedens Kolonisation. Til samme
Tidspunkt hører ogsaa hans rimede Besværinger,
der sommetider tar Form af en Slags Duet, hvor
Sjælland gaar i Forbøn for Ahlheden. I drøje Træ*
sko*Jamber lar han »Heden« nærme sig Dronnin*
gen, idet han smiskende anfører følgende Vers af
Hoseas (2,14): »Jeg vil lokke hende, jeg vil bede
hende i Ørken, og der tale kjærligen med hende«.
Som Kulmination følger et Kvad, hvori den jyd*
ske Hede optræder som Gratulant paa Kongens
Fødselsdag. Da det hører til det læseligste og for*
nøjeligste af Serien, anfører jeg nogle faa Vers som
Prøve:
See paa vor Horisont, opkommen er den Stierne,
som med sin influens, opløfte kand min Hierne,
I lutter Grønne Spring, thi Vinteren er død,
og dette er den dag, Kong Friderich er fød.

Hvad Himmeltegnene i Mennisken udretter
derom blant lærde Mænd, er falden mange trætter,
Men det er ey min Sag, ieg er den øde Jord,
som udaf Sorten Pæst, henn viler udi Nord.
------- O, hafde ieg
Med Kirker, Folck
Hvor skulde ieg
at 5te Friderich,

nu Kraft, som andre Lande haver,
og Bye, og andre Naade Gaver,
min Pligt, for Gud i Dag lad see,
er sendt til os her need.

Den Præst som af mit Skiød, fik daglig opholds føde
hand usforsømmet strax, i Kirken skulle møde,
og der Welsigne Gud, for hand sit Dannemarck
har Prydet med saa goed og Naadig een Monarck.

------- Ta var der denne dag, paa mig en bye oprettet
De Folck som bode der, vel og een Skaal oplættet
til Munden med den Sang: Vivat Kong Friderich,
Hav tack for denne Bye, vi af din Naade fick.

Men da min lykke ey, saa Gunstig haver været,
at ieg paa denne Dag, med dette haver æret
Din Stoere Fødsels Fæst; da troe mig ieg har giort,
dog hvad ieg har formaat, i denne Vildsom ordt.
Jeg haver ført mig af, min Vinter Sørge Kappe,
som ieg af Glæde har, slidt ud i lutter Lappe,
anta’r min grønne Dragt, samt pudser mig nu op,
med Knuppet Perlet Løv> paa Min Lyng Grønne top.
Min Lærcke Musicant, i dag skal lad sig høre,
Min Brock Fugl visselig, skal og sin fløyte røre,
Ja uhr og Agerhøns, skal Stemme i med dem,
og giøre en Musick, saa det skal have klem.

Saa snart Musiqven da i Luften hørdes Klinge,
strax var min Parret Hiort, alt færdig til at Springe,
I Dandsen med sin Hind, Skiønt hun nu drægtig gaar,
og inden Stakket tiid, een lille unge faaer.

Som den næste Hedelyriker kommer altsaa For*
fatteren af nærværende Skrift. Han var født i Has*
sing i Thy 1746. Hans Far, Magister Johan Her*

mansen Hegelahr var en Købmandssøn fra Bergen,
der blev Rektor i Saxkjøbing og senere Præst, først
i Hassing saa i Karleby paa Falster. Han skrev et
Par religiøse Smaating; det samme gjorde en Søn,
Landinspektør Jacob Hegelahr, der vist var ældre
end Nicolaus og døde ung. Nicolaus Hegelahr
blev Student fra Roskilde i 1768; nu læste han til
Embedsexamen ved Universitetet, men samtidig
læste han i Aarene 1769*71 Matematik med Arve*
prins Frederik, en Søn af Frederik d. 5., der bl. a.
kom til at spille en vis Rolle under Struensees Fald.
Ham tilegner han ogsaa den lovlig ordrige Fortale
i sit eneste Værk. Det maa ha været en mærkelig
Overgang fra de kongelige Sale at blive overflyttet
til de sikkert saare tarvelige Præstegaarde ved Ahl*
heden, om hvilke han vedblev at flagre sit øvrige
Liv. Disse Præstekald var Skarrild, Sunds, Gjelle*
rup, hvor han døde 1822.1 Skarrild skrev han sine
»Forlystelser« 1787. 1781, som staar under den
lange Fortale »til Arveprinsen«, anser jeg for en
Trykfejl. Aarstallet under den første Fortale: »til
Kronprinsen« er det rigtige. Hegelahrs Almanak
er i den bedste Orden, naar han skriver (»til Kron*
prinsen«, S. 5):
»Jeg stillede derfor to Sønner frem igaar,*)
da fulgte disse mig en Vej paa fire Mile,
at møde —hilse Den, alt Landet frydes ved«.

Ogsaa fra anden Side ved vi, at Frederik d. 6. i
Sommeren 1787 kom over Ahlheden. Det hedder
i Joh. Hieronimus Kirchhoffs Dagbog (Personal*
historisk Tidsskr. 1916, S. 122 ff.) under 26. Juni
nævnte Aar: »En af de ubehageligste Dage, da vi
havde 16 Mile at kjøre og havde meget regnfuldt
og stormende Vejr. Vejen gik desuden de første
12 Mil gjennem intet andet end Hede, saa at alle
♦) o: 36. Juni 1787.

længtes efter Dagens Ende. Kl. 4 om Morgenen
tidlig kjørte vi fra Viborg og kom 4^ om Efter*
middagen til Kolding«. — 16 Mil i 8^ Timer ad
den Tids usle Veje og vel nu og da en »Modta*
gelse« af Majestæten — det maa ha været »retten
stræng faa di sølle Bæster«.
Tiltrods for de syv Børn, som Hegelahr lidt
snurrigt lar underskrive sin devote Hyldest til
Kronprinsen, skal han ha levet et hundsk Liv med
sin Kvinde Maren Skoubye, som han hittede i
S. Felding. Han skal være den stakkels Præst, St.
Blicher tænker paa med hin Kaldsfælle i E Bind*
stouw(»En Staakelsmand«),hvor Kjællingen løber
rundt om Laden med en Kniv i Haanden efter sin
sølle halte og forkrøblede Ægtemage »aa rowt te
hun sku gjø de hæhr ve ham«, som Mads Uhr
skammed sig ved at nævne. Blicher kunde være ret
skaanselsløs overfor sine Naboer, naar det gjaldt
en god litterær Steg.
Hvad selve Værket angaar hører det til de saare
sjældne. Blicher har altsaa kjendt Forfatteren, men
næppe Bogen, skjønt den i nogen Grad behandler
de samme Æmner, som han et halvhundrede Aar
senere gjorde os saa tindrende levende og nærvæ*
rende. Hegelahr regnes nu ikke med til Litteratu*
ren og nævnes i Nutiden af ingen. Ved Bogens
Fremkomst blev den modtaget med skyldigt Hon*
nør, idet ingen ringere end W. H. F. Abrahamsen
anmeldte den saare velvilligt i Lærde Efterretning
ger [Foraar 1790, Nr. 26]. Han siger: »Det lille
Skrivt er ikke ubetydeligt, da det gjør os opmærk*
sommere paa en Egn, den vi i Hovedstaden endog
kun kjende lidet til. Har man end hørt om Alhe*
den, om de Bestræbelser at dyrke denne betydelige
Jordstrækning ved Nybyggere, saa er nok ogsaa
dette det meste man veed om Jyllands Heder. At
spørge noget mere om dem og deres Beboere kan

da ikke være ligegyldigt, uden for dem, der finde
Hovedstadens Skuespil, Baller og Koncerter ene
værdige deres Opmærksomhed. Hvad her siges
om Hederne er paa Vers, og ganske gode ere Ver*
sene ... Vel kan ikke siges, at her findes poetiske
Skjønheder, endskjønt man dog ogsaa hører tidt
poetisk Sprog, kun at en øvet Smag og Kritik sav*
nes ; men man træffer dog ogsaa Steder, som kan
læses med Behag.... Den Beskrivelse over den
huuslige Fliid i Vinter Aftenerne er ret behagelig
og læses vist med Fornøielse flere Gange. Det er
et skiønt Billede fuldt af Liv og Virksomhed. Man
kan ikke holde Ønsket tilbage, at saaledes maatte
see ud i hver Bondestue Landet over. Overalt, hele
Værket igjennem, behager den Fornøj eligheds
Tone, da Forf. viser sig og sin Menighed at være
ei allene tilfreds med, men ogsaa taknemmelige for
det Gode, Naturens Herre har givet disse ellers
ilde udraabte Egne ...
... Hvad man ellers lærer om Hederne af dette
Skrivt, og ikke torde være almindelig bekjendt, er:
at der groer et hvidt Mos, som ædes frisk af Kre*
aturerne og indsamles paa Vinteren. Det kaldes
der: Lav. — At Træ graves op af Jorden, endog
Egetræ, som kan bruges til Tømmer, og af den
røde Fyr, hvis Splinter kan bruges til Lysning,
som i Norge, det der tages af Skovene.— At der
findes forstenet Træ, af Fyr, som ligner Flintste*
nen, og af Bøg, som kan bruges til Hvedsesteen.
— At desvær ogsaa der er Flyvesand, men at man
ogsaa har adskillige Planter, hvis Vedligeholdelse
der, ligesom andre Steder, holdes over, for at
dæmpe Sandflugten. Hyrderne siges at betjene sig
af Væderhorn til Blæseinstrumenter, og i Anled*
ning af Vinter*Aftenens Flid i Husene siges, at de
afmaale Tiden efter det Arbejde, de have faaet
gjort. Her ser man og, at da Boligerne ligge saa

langt fra hinanden, Børnene ei kan gaae i Skole,
men Skolemesteren maae komme til dem, hvilket
han da gjør efter Tour omkring hos Alle. Samme
Skik er ogsaa i Norge«.
Han slutter med disse kritiske Linjer: »Det man
kan mindst fornøje sig over i dette lille Skrivt ere
de to Tilegnelser, især den sidste, de have for lidet
Indhold til den Mængde Vers, de bestaae af, og
Dictionen i dem er intet mindre end skiøn«.
— Hegelahr havde ingen Grund til at føle sig
brøstholden over denne Anmeldelse; alligevel blev
det ham ingen Spore til nogen Fortsættelse. »For*
lysteiserne« blev Skarrildpræstens eneste Bog.
Jenie, 20. April 1926.
Jeppe Aakjær.

^orlpflelfer t Jpeeberne.

gørlpftetfer

£> 11 ï> e r n t.
S8eb

SRicoïauê Jpegefafjr,
Sogneprœfi for êfariïb og Slrnborg Sogne
t Hammerum ferret», 9tiber*@tift.

Jpaberêkv,
trpft fyoè ßenridj Sucfattber 1788.

„£Du troner Slavet meb ©it ®øbe, og ©ine $obfpor
brpppe meb $ebme* S5øeligev i $vfen bvpppe, og Jpøiene
eve ømgiørbebe meb Jrøb» Engene eve flæbte meb §aar,
øg ©alene eve ffiulte meb ftørn; be taabe (før ®læbe)
ja be fpnge",
5Pfalm. 65, 12;13;14,

£il Kronprinzen!

Z^nbnu bet rarefte jeg tytbinbtil tyar agtet
^aa Sanbetê ftarpe 9lpg, t fïorten Œmbeb&Xar,
@r Äongenö Sgen Søn, font vittig tyar betragtet
æeb <t?øiefle SBeføg vor Ipngbegroete Sorb!
Saa vibt Ubfeenbe i 9îaabe — J^øte J&erre!
Sîeblob De Sent at fee ben ^orftiel, font tyer er
spaa Sanbetô @gne, font De føbteé at regiere —
$ra Styronen tan De ba erinbre tyver i fær.
•Over ^aber, font blev rørt veb Dereô nttfbe 3aler,
TCnprtfer fine S5ørn tyvab ®obt tyer foreftaaer
Den Slægt, font venter paa, at gaae tyvor De befaler?
Seg ftillebe berfor to Sønner frem t Saar—
•Da fulgte btôfe mig en æet paa fire Settle,
2lt tnøbe—tyelfe Den alt Sanbet frpbeé veb;
Seg viifte bem til tyvem be (tal paa Sorben ile,
Sîaar jeg forlaber bem, — gaaer tyen til J^imlenô
ftreb —
@n

*) 6 (*
@n $aber— SRober—ja fem SSøttre, tvenbe Sønner
©etpbe bet vi faaez veb eenig ®Iœbeô Sang —
98i 9H frembære nu tit himlen Sut og SBønner:
SBereeb, c J?erre! felv Âronprinbfenô tjeete (Sang!

@farilb «prœflegaarb,
ben 27be 3unti 1787.
snierunberbaniøft
SRitolau« Jpegeïabr.
«Staren Sfoubtje.
3ob<m German J^egelabr.
3acob Bering Jpegelabr.
«Staren éegelabr.
Slifabetb $ege(abr.
«Pauline Jpegetabr.
£pbta SSergttba $eøelabt.
SOtartba Jpegelabr.

2il

£il

eprittbfen!

ør jeg?—Äan faa tave Soner,
©annebe futt til en æen,
Stemmed op for $oie S^roner?—
SRaae be tjoreö nu tgien?
3o! jeg veeb, min ^rinbè! île gierne
Jpører QJonben fpnger glab,
Sîaar ljan gnier meetrig Äierne
Ub af 2tgetè fulbe Slab.
Sîaabigft antog îe min Stemme,
ftør, ba î>e var mig faa nær—
îiereô Ungbomd îipb og Sîemme
SBiifte, île var Rimten tier —
•Çine ^oraaré SMomfter give
9ht—ben J&øfl jeg forub faae.
frugter flrøeé vibt, oplive
2)ltg, faa langt, i J^eebené æraae.

26ble

*)8(*
Sßble sprinbô! tag benne Segning,
Seg fyar penëlet J&eebenë Spfl:
@r ï>er geil i färben, Stegning:
©ereë Slaabe gier mig Srofl—
gør bar bet ntin ^Jligt at fige
SRaal og æcegt og ©rambfer ret;
Sølen ©ubô Sgenfïaber flige
Ober Sal paa Slegnebret.
gør gab jeg nteb Stibfefteber
Singé ubborteô gortn og ©fit.
£pfe, fïpggefulbe Steber
«Çber fin egen garbe fif.
Jpintlenö Ubfigt i bet ff afete
Seer jeg ingen ©rrenbfer paa,
Spnet al ftn Marljeb tabte,
©nt jeg bilbe flirre faa.
©obfjebé SJtlleb af bet Jpøie
Straaler fun af Speilet frem,
Som feleb bannet til mit Sie,
©ette ffrøfeelige Sem—
©erfor nn — fan jeg bel luffe
Tlnbreé Oine op at fee?
Tlttbreé Vierter op at fuffe
Gffter bet Ufpnlige?
©enne Sunge ffaf betegne,
©et fom Siet albrtg faae,
9lu begpnber jeg at regne
gra bet £png, bi træbe paa
Sigefont jeg tæller ©age
Mare beb ®ubé Slaabeglanbé,
Slutter

*) 9 (*
(Slutter jeg, ber er tilbage,
grpb, fom obergaar min Sanbô—
gor aftegnebe jeg SDlaaber,
Som af Jf?etbte tanfteé op
SDleb SDîetalletô flore Älober,
Som fiep frem mob ©ereê Ärop—
Jpine Jjelbteö SEJlob og J&ierne
®ab mtg SDlaal til Sinier,
©er, fom Sfallet om fin Äterne,
©rageê om en liben J?ar—
9laar en mægtig gienbeä Sanber
Änibeö fammen uben om,
©iber bon f»0 felb og benber
gra faa faft en «ÇeHigbom—
Store ^rtnbé ! ©e giemte bette,
©anmarf trpfter ftg berbeb;
gienber frpgte for at fatte
Sig imob bor trpgge greb !
2lanberë ffiulte gøbegraber
SOlob ben ©org, boor jeg ftf SBagt,
sprøbe mig nu, om jeg b«ber
gorfbarô^lan, fom ®ub bar lagt,
©enne Sfanbfeô Seguing ftnbeé
Äun i en fulbfommen ©og;
«Çelbten, beb b»tß Jfjielp ber binbeé,
Seer jeg et, men tienber bog —
Jpan flob blot og färbet blobig,
©pgbe Sfanbfen jeg er i:
«Çber, fom flaaer boô mig, er mobig,
Seier^Äranbfen bente bi. —

SWange

*) 10 (*
2Range braged bagtig over
8?ra »or ^ienbe tit od—
©g om een af »ore fooer:
Staaber jeg : tab ei bin 9toed!
211 min Støpnbigljeb er grunbet
paa ®ubd Stidbom, ©obtjeb, Støagt,
Seraf tjar jeg ^obfpor fnnbet,
Sa jeg ga» paa Jjeeben 2tgt.
<Çer forffanbfed ©onbend ©oelig
Støob at funger, 9tøgenl)eb—
Sntet er ba nteere troelig:
@nb at «Çtmlen eier greb. —
Støen forn Seiend Älarljeb rober
StøorfljebdsTlrt tjod îegemer;
9îaar bend Straaler mob bem lober:
Sa flaaer Sfpggen bag »eb Ij»er.—
Saa ble» og min Siel beftraalet,
Seg t>ar jlræbt, at give Stin;
Støen jeg fom ei nær til Støaalet,
Sfpggen fulgte meb mit Sinb.
Sel ba—tun om benne Sfpgge
Sibner om ben flare Soel!
92of ! »i fee bet ?pd, »i trpgge
Sebed »eb til Sfaabend Stoel!
ÄongesSon! Støtn Äonged ©rober!
Spnget prifer ben ©eljag
Jjintlen tjar i Sanbetd Støober,
^Jrpber tjenbed ^obfeldbag*)
*) ©en 4be September, font er Jpenbe« SRajeflate ©rotttting
lian« støarice Jpøie SøbfeføSag.

Sans

*) 11 o
©anmarf fyar t ftlbigfl Sommer
^oraarô SBlomfterfmptte paa,
SBien— Sobijebô rette Dommer—
Smager, tynger, npber Sloe.
SBietiö ftyfl til Selftabö Stytte
©rog mtn Stemme til min Sen,
Jjeeben bien nor Sonfalê Jjtytte
Dit at prtfe Jjjimmeten.
ftøt nob jeg en qnœgfom ®lcebe
S bet rette ^rebenêborg;
<Çtne Danferê febe Âiebe
SJinber tibt enbnn min Sorg.
JjMfl—i bet mit £>ie folger
îreeerneô beffaarne Slab
Sleb tit @ërom Soeö Dølger :
£œfeô ®leebe paa fy»ert dab;
grngle »enbe bereô Stemme
£)p mob Slottetë Sßreport:
Slattent Stityeb maae fornemme,
Dagen »ar til Sang for tort.
Sonfatô^open fat tit 4?»ile *)
^ift i fonflig Srregang,
Sotfer, at jeg bib (fat ile,
©m enb Seien er mtg tang.
Saa ftal bette ftyftyuuô leere,
®ub giør oô fin Rimmel fob,
Seb ben Sei, fom bam til Sßre,
Seber oê af öilbfom Sîob.—
*) €t tyftbuttë paa en

inben for en plantet ærtegang.
£ift

*) 12 (*
feer jeg be (Tienne Sale,
QJtllebfyuggeren gat) 8i»,
2Ct foræble bered Zale,
Sont gaae ber til 2ibdforbrit),
Dlbefabred Sßreftotter *)
^rpbe SanfTeê 3nbfobd»Stet—
3a—beb bobe Äientperd J^ptter
Sibner 3ægerdprtid og bet.
îrette Äiemper! foüer roelig—
Äranbfen batter <5berd SBeen;
Herren feio for @berd SJoelig
Jpœbrer @ber ntt igten **)
SanfTe SJrøbre! feer et ®tlleb’
4?er i bette ttare Speil—
«Çift Peb Wîaalet |taar frentftillet:
Spbend $itl flop albrig feil!
SOToberfton! Set Spn forfober
SBrubend ftrpgt for 33arfel*53ee,
£ab ba SBarnetd tette jobber
QJoped faa, bet og fan fee —
Sabbeløb paa Sibetd SBane
^orbrer alte Sibetd Sfrtbt—
SBleb ben Äantp fnn ©arnetd Sane:
Saa font vift celbgamle bibt.
Store ^orntanb! (Prinbd t STorben!
See nttg fïbfl t Staben nteb,
*) (Efter atomerne« SDtaabe opreifte finbe« (Ttøe Stotter i Jpaven
paa §reben«borø.
**) 3 ^enfiøt til ben ptpbebe Äiempebegraoelfe paa 3«øer«?
prii«.
îœt

*) 13 O

Zœt omfring mig bifer Sorben
SÄine Spæbeé matte f^teb!
<5r enb Sert et mat, fom fenbeô
9tu tit î>em, min Qeie sprütbô!
£ab bog ÎJereé £>tne benbeè
Sii mig t min ©orne^Ärinbß!

Sil en aUerunberbanigfi Srinbring ont ben baabefuibe $renv
wft i be matbematbiffe Sîibenffaber, fom iöere« Äonge«
tige $oiljeb uboiifte t Starene 1769,1770 og 1771, ^sortit
jeg brugte« fom et ringe SDliibel.
©faritb tyræftegaarb, b. 4. geptbr. 1781.

SQicMaué $ege(aljr.

S)u

Ç^\u ïjolbte—men jeg re» mig lød fra SfoVend £œe,
©u fulgte ei, min Sen ! ©n tigger overtlcebet
2Cf Søvetd grønne Sag, Ijvorunber ®ub fyar brebet
@t ©lomfter^Jppnbe, font fjand finger malebe!

3eg mtnbed »et b v or føbt ©it SelfFab var mig ber:
©e Sinter af Vort £tv flop bort nteb Rille Singer,
©og f)ører jeg enbnu ©in Sløjt, jeg feer ©in finger,
Jßvornteb ©u viifle ntig, Tllgobbebd ®ub var nær.

©er funbe Stormene nteb Solen ei forntaae,
2lt ramme od veb Stub af bered fTarpe ^ile;
@n talriig Sangerfoï forføbebe vor J^vtle:
gra J&imlen falbt vor Wlab nteb ntobne farver paa.
Sor

*)16(*
Sor @fabe bojte beb at fee tit Dprene,
®ub flrøbbe ^øben ub og teerte bent at famle,
@n fttof af Unger fprang meb £pft omfring be gamle,
@n 33itb og Sam bleb mat, laae, fob i %œîLet>&%cee—

Der føbebed bi op fom ©ørn i 2(mmend ©arm,
Sort fnebre Slum bar tun Sellpfterd rige ©ofig,
$bab anbre fpaabe od af Serben, bar utrolig;
$bab bibfte ben om Äuib, fom alttb fetb bar barm?

Saa fort feer Du, min Sen ! trab nb af Sf pggen—f om !
Unbfee Dig iffe for ben Hare himmelbue,
Den fpfer Diet op, at bi fan ret beffue
De Sfribt, @ub ftiger meb i ©obfyeb Serben om.

Sier Du fun giertet ljaarbt imob ben førfte Straf,
Som Dine Sanbfer bit ftebfommelig bebube;
«Çar ®ub i Srebe beelt faa meget Sorb Ijerube?
Slei — J&eeben bifer og J&and THtftgtd rnilbe Sraf:

*

*.

*

SRaar Stoben falmer, bibt af ©rmend ffarpe Sanb:
Staar ©øgen Habed af, og Ä(0ber«9toben (lummer,
Da fmpffer bette Spng fin Sop og ©ien tommer,
2(t fue Jponning^Saft af bette tørre Sanb.a)

Dend
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©enô fine Sanbô faaer Spft til benne fobe £ugt,
Sont ©u forgieveô vil af SfovenS Urter fræve !
©rag Tlanben! giver ei Ijvert ©rœt nçe îpft at lebe?
SKen ?uften er for qualm t Sfovenô taageb’ ®ugt.

SBeffue ben ©eiligbeb paa ^eebenô forte <Çub!
îaan Sietô 2lgt til eet af Sölomfterne alleene!
Stor 'Pragt tjar Salomon, men jlorre— SpngetS
©reene;
©og brœnbeô bet—af o$—vi flcebeS og af ®ub.b)

<Çer feer ©u vtlbe «Çonô meb robe Sinbinger,c)
Som et faae mtnbfle Äorn af SBonbenô J^aanb til
ftøbe;
©e bore giennem Snee bpbt efter Spngeté ©robe,
Slaar Âulben flutter 3orb og 33anb t fÇœngfeler.

©e leebe, mtnbeô nof, ben SDtab var Sungen fob,
©a bereô fpœbe Sieb brob Sßggetö lufte ©ore,
£)g Stöberen, fom fit en fielen Stoft at fyore,
2lnprit|te fine Smaae fit Staab mob Jfhtngerô Stob.

•Çor! l)ifl fortifier og be g-ugleS fobe Sang,d)
Som baane veb at fee be folbe ®inter#Sfper,
SJten faae fornpet 8iv, naar ^oraarôbagen grper;
©e minbe Sonben om ftn ©ierningô ®trfel»@ang.
Slaar
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9îaar ba et jorbtff Sinb ubtotfer bered 9tøfl
Ttlleene font et îegn, at bi (Tal bprfe Sorbett,
spaa bet bor Segemd Støb tan tyotbed t ftn Drben:
Da bœffe be od op at faae tit J^immetfl? Jpøft.—

De fbtnge ftg meb grpb i duftend tpnbe gtob —
Sfiønt Døbend Äutb (Tat ba forbunfte mig mit Die,
Saa fan mit tunge Støb bog løfted tit bet $øie,
9taar ©bigtyebend Saar opbarmer ret mit Q3tob.—

See t>ift ben lette Jg»jort meb prpbet Ärone paa!
J^an og tyand fjøtgeffab, be btibe ofte bange
^or Sfpttend Snebigtyeb i Sfobend mørfe ®ange,
$bor Diet iffe feer faa langt fom Ärub fan naae.

— Saa feire be ftg tyer meb ftor Ttarbaagentyeb,
J^bor be fan forub fee naar nogen gare truer,
^bor Døben fommer ei af SDHnend fftutte îuer,
Dg Jfjeebend magre ®rad forføbed bem beb greb.—

Den Stab, fom lifter ftg omfring beb SDtaaneffin,
SSeitebet af ftn £ugt til gøbend gorraabd Steber,
gorfpner od tilftbft meb fine barme Måber,
9taar bt beb Soffemab gtør at bend Srebfftyeb bttnb. e)
Den
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Sen ®lab forleber og en graabtg Ufo faa nœt,
2ft QJonben binber ben nteb Sobend (farte Sanfer,
Dg faar en bobbelt Son — band graar gaae frie
for Genfer,
Sa! Äongen bommer, at band % lib er ^enge barb.0

@n frpgtfom J^are fefb tor bobe Stbet—gaaeß)
9>aa Seie, fom bend Sanb fjar (Taaret ganfte fige
Sgiennem SBonbend Äorn, og ben bit tffe bige:
Sm Sobend Snare bar fjer opftift for bend 2aa.—

<Paa funftfet SSaberfyorn tjin ^prbe fpiller fjift!
J£an prtfer himmelen for bet at J&torben tribed,
33eb Spben— Ufoen fiper—men graarene opltbed;
See Ijbor begterlige be gnabe Spngetd Elbift!

Set btege Wloi, Su feer paa Jeeben« bobne Sorb,h)
@r npbeligt—gib 2(gt! fjbor fobt? fjber SRunb, fom
aber,
.Çenbifer J£prben tit be ret ubbafgte Steber,
J^bor ban beb Sommerleir fFat bierge Stnterfoer.

$bi tier .Çprbend.Çorn?J?andSRttnb er fnlb af—tjoab?
Jjôan famfer meb (tn Jptorb; fyan buffer (tg og feber,
«Çan aber robe 35ar, fom groe i biffe J^eeber,
Se fored ofte langt tit Ärpberte paa Sftab. —

See
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See ben blobrøbe ^rugt, font tlpnger ftg faa net
Smfrtng ben (abe 33egt nteb Ipfegrønne ©(abe—
«Çer læger Sfpggen et en fbebtg SRanb fin Sfabe,
SDlen btôfe Drueré Saft (Tat berfor giøre bet.

<£>i(l feer en Stub faa tjøit og fnpfer ntobtg bib,
5a beb fyanô (jute 9tø|t ntaae bitte ©ierge brøle —
Jfpan fïal beb Qlageté Sbang meb pbtnpg ^auéfyeb føle,
2tt ban bleb ftærf til ©rug for fbage ©ønberé æiib. 0

Sftønt Jpalen fbinger bibt en ÄubfleS Sbøbe lüg,
J^bert Die baber og ftn Sinbtitg ffarp mob 9?øben;
Dog løber b«n i Sftul for ^luer, fom for Døben:
9îaar Solen barber ret b»er btnget ©raab til Ärig.

SBil Djren berfor ei ablpbe Jpçrbenê SXøfl
spaa J^eebenô tørre Sorb: faa tiøleé b<M i 35ale
«Çift unber ©alferne, bbor fiolte Strømme prale,
2tt bt fornben bem ei babbe £ib t ©rpfl.

De Strømme gpbeô op fra Sorbenö baute Orunb,
Saa trille be ftg frem tgtennem fnebre (Sange,
SDlen Spfi til Selffab gtør een famlet J^cer af mange,
De flprte fïg ttlftbfl i J^abetô btbe SDlunb.
®leb
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SDîeb Sœngfel ite be ttl bered rette .Çtem,
De fluge Jjinbringer meb fammenfborne Whmbe,
De true gruelig at bore ben til grunbe,
(Som fra ben (leite ©reb toil fpeile ftg i bem.

Sm be felbraabtge bteto itfe Ijotbt i 2bang,
Da fløp be bort fra fyber, fom tprftig til bem raaber,
De ga» od tun et @limt af bered tiare Draaber;
Derfor gab ©taberen bem et en lige ®ang.

Slaar £>bben møber bem fra Sanbetd trumme ©tiel:
Da (løbe be ftg felb, befttemmed, gaae tilbage —
Den flille Jf?birbetbugt gier ©iebben giabe Dage,
Slaar fyan Ijar roet langt, og enbt ftn Steife bel.

^and Dine lure frem mibt i bet grønne <Sib,
Støbfpettet Srretblif gaaer btb nær bltnb af (Slummet,
Som ben Ijar flæbt ftg op tmob paa ©ølgerummet,
Den løb i ©iebbend SDlunb, og tabte faa fit Sib!

Den Sløber tog jo SWab fra mig og Dig, mtn Sen!
3a lab Ijam fiftert tree, at ingen agter bette,
Jpand Danb ftal billed inb i @arnet, jeg bil fatte,
2Ht fremmeb ©lob, fyan brat, ubfræbe bi tgien.

^bo
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veeb, i Sporgen, naar »i brage Sarnet op,
@n følvflar £aj maafïee ba glimrer od t Diet,
$aae »i ett Ørret frem, faa tøller Du fornøiet
J&ver forte fplet ben fyar paa purpurfarvet Jtrop.k)

2llgobe Sub ! Du fyar beelt Dine Saver om,
©aa tyver en 38raae, fom er tyer unber Dine J^tmle,
Jpar not til bered Drug, fom Du bob ber at vrimle,
Derfor brøb Ätlber frem i bette tørre Slum.

De tøbffe tørftig Sng, at tyer er Srced og J&øe,
De lolfe giflen op til od igiennem ©anbet,
De fftøre Srceet lød, fom før blev fïtult i Sanbet,
SRaafïee ba Äloben var fvøbt inb i graabig ©øe.

Det ©egetræe, fom nu tilbpbed Øonben tyer—
Det bruger t)an meb $rpb til Sømmer i ftn J^ptte;
Jjan føger oftere at giøre faabant Øptte,
Jpan lienber ©fovend $olf, at bet er ^Jengefter.

Derfor omgraver (jan og ofte SRoferne,
2lt ftnbe SeVntng af ben førfle æerbend ©fove,
Der er bet røbe $pr glemt veb ^orfpnetd Sove,
Detd feebe ©plinter (Tal oplpfe ©tuerne.ü

2Cf!
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2(f ! att for toflbart Srœe, at tœreè bort t Siøg —
©et giber ©ienlpb— nu — af ©rb— »eb 9?oal) talte
Sil fyine ©aarlige, fom Jf?e»nenô Söolger qbalte,
Çorbi alöorligt Staab tun agtebeö for Spøg.—

©a SBæmmelfe betog Tlfgrunbenô $ierterob,
©g (Ttøb be ©trømme op, fom Sorben tjaöbe bruttet,
©a ©orgend Älcebe »ar for Soient 2ln|ïgt truttet,
©g himlen brafl i ®raab meb uforfonltgt SDiob.

©a SBanbet bar be faa, fom ®ub forfïanbfebe,
SKen tunge ©pnbere beftege SweerS Soppe,
Jpvorfra ben »rebe ©trom nebfïplbte bereé Äroppe.
Sßlanbt jfæeté Äabfeler ftf be ©egravelfe.—

WZon bette gamle Sræe ble» (Tiult af bereô ©tø»?
®el er bet gammelt, men mon bog af faaban 2llber?
Seg troer, ben Særbe fei» i flor ^orunbring falber;
©g 35onben fpørger Ijam, naar bette Srcee bar 80».

Sîaar »ittig ©onbebreng loeröillig fpørger ub,
JS?»or»eb bet fFiønne Sræe ble» flprtet neb i Sorben?
©a f»arer Råberen i ret eenfolbig Orben:
©en ©pnbflob giorbe bet, fom ftplteé frem af ®ub.

©m
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Dm SBonben irrer itu, faa troer f>an bog @ubô Drb,
Det Sfin, font brebeô ub »eb bette ïrœeô Sue,
©pipfer meere ba, enb Sôonbenô fne»re Stue.
Det bteiper SDîofïô ^Jen at »ife, @ub er ftor.—

Snbeel af bette îrœe bie» berfor faa bereebt,
2Ct ?fpr bie» rtig paa Sib, fom baarbe ^lintefteene,
©g $Bøg fan t)»æbfe Staat, fom fœlber Sfobené
®reene,
Saa bor ®ubô SDlinbe ftaae meb ftørfte 93artgljeb.m)

Du fuffer bpbt, min 33en! f>»ab er bin Sßngfteife?
Du feer bet l)»ibe Sanb, fom Ijtfl bar fftulet Sorben,
Dg ftiger, fom en Sfpe, ber fpaaer en fyeftig forben,
3a truer »ibt omfring meb ©»erf»ømmeife.—

De SBøiger ba»er »ifl og qoælet meget Sorb,
Som før meb frugtbar Si» ga» mange SDtunbe ^øbe,
SDten gaae fun nærmere, fee ret b»ab ber (Tal møbe
©g tutnge bennem fra faa grueligt et SWorb.

Jjüor unberiigt! at fee, paa bette løfe Sanb
Stobfœfteô Stænglerne, fom bære forte Druer;n)
@ub bolber biffe Stiiô meb 2iimagtôbaanb, og truer;
Den Jf5o»mob, Stormen giør i Sanbet, tømmer ban.
Den
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Den magre Dunb gier og fulb Saft i bette Straae,
Som bærer frugtbar 2Q> og brufer, flaaer til Sibe
Sanbfuglerne, fom Dtøft opljibfe til at (tribe;
Den æejt befæfter oel bet Steb, ben planted paa.o)

Den fjaoer egentlig ftn Sagt paa Üanbetö Äpft,
2lt binbe Singerne paa tytne lette Dpnger,
Som Jpaoet fraabenbe ftiøb op meb (tørfe Slpnger;
Der fætter benne Sejt faft Sftel for piffes ?p(l. —

Da fuglen oibt omfring opfogte tienligt SWab
$or Ungen ljtemme, fom oar itfe tørt at folge,
©leo bette ^roe maaffe fort l)ib paa SuftenS Dølge,
©g falbt af Stebbet, fom gao Soar, ba Ungen bab—

@t otttigt SOlenneffe l)ar bobbelt ©tefpn,
@t tuben til, fom feer igtennem bet uboorteô;
33i faae, at Sanbetê îob oeb benne Sejt forfortet,
©g Äongend 9laabe giør, at SSRibbelet faaer ^pnb. —

9îu fan ba Sanbetd Strøm ei ffplle oibt, min 2Jen !
@n fammengroet Solb bebæffer ©onbené ®tøbe,
Dag ben fan l)an i $reb ftn ffarpe ^Jloo berebe,
©g fftøre førfl meb ben og faa meb Segelen.

Den
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Den Silber font ftf ?p« af ©olen« tjngre ©fin,
Den Stb font nu er ffiult bag ntange mørfe Sîœtter,
.Çar SDîinbeèntœrfer, font flaae l)øit fra 4?eeben«
Sletter,p)
©g »ibne ont »or ©lægt, tybié ©tø» 6Ie» (agt bertnb.

Sîaar klonen ftøber ftg mob ©teen »eb J?>øpen« Çob;
Da tcenfer Sßrefrpgt paa bine ^æbre« SRøte,
©om før ft faa benne @gn meb uforfærbet ©te,
De faaebe—ftlbigft ©[ægt bav $Øft af bere« SDîob—

Slf bine Slgre« £»« rnibt i ben forte ©rf
Äan fee«, J&eeben bap « gfetnt enbnu at tpbe,
«Ç»er 8abe »ibner om, at ©onben »ift ffa[ npbe
©in æinterføbe ber, ffiønt @gnen er faa mørf.—

Da biffe Staffer Sorb af Äonften [offe« til,
Sit gi»e Äorn og ®ræ«, faa maae be længe glemme,
Sit fo»e unber îpng i Sabbeb« forte ©temme;
S)îen bœffe be ftg til, afflœbeô be meb Sib.q)

Sîaar flrœbfom SJîanb nu feer, be Sigre blt»e faa,
J&an« 8?aber »itfle bam: ba føger bun ftg fleere,
Ubbreber ban ftn ©crb: faa bøffer ban biômeere;
Sa Äongen« ©fat ffal groe, b»or ingen torbe face. —

•Çan
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Jjan gaaer font ©tipperen til uopbaget ®e—
Saalebeô frpbfer l)an paa J^eebenô forte Stygge,
$Vor bugtet Stange boer og Sigter ere trpgge,
lier vœlgeô Sorb, fom tan oplive Sæbené $røe.

Jjanô Site pnber Sorb, fom fjar bet guule S)lo$,r)
$aa ftrefantet Slum l>an al ftn fttib ubfpænber,
Derpaa opbpngeô Sorb, fom t)an til 2l(Te brænber,
■Den 2lfte vœlteô neb meb frugtbar Sæb berïjoô. —

Silen egennpttig Silanb tibt glemmer egen ©on —
2lf fanbrttg Sorbfværb fan meefl 2ffTe altib fyaveô:
J&er aabneô ©anbetô Svælg, naar benne (Støbning
laveé;
Silen grpgten bcempeô bog veb JfSaab om fyaflig £øn.s)

2t)i fom en vittig Silanb, ber fioler paa ftn Stel,
2tbt fipver fyovebfulbô bpbt inb i grove Safler;
Slaar bog en langfom Stel, ber gaacr forftgttg, gafler
2il flor Çulbfommenijeb—til fit og anbreô æel!

Saa fpilber Sfovenô Sorb og tibt ftn feebe Saft
Sil Älintenö røbe SBlomft, fom fmtgrer fort for 2)iet;
Silen «Çeebenê reene Slug giør QSonbené Sinb fornøiet;
gorbt fyané magre Sorb gtør got af al ftn Äraft

Set
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Det îag, fom reifer ftg tyifl unber Safterne,
(Sr tilflugt—$tem —for bem, fom biffe Tigre nære,
Derunber famleä bet, fom Äulben oil fortære:
9laar om SReblibentyeb feer $iorben bteoenbe.

Der oil üt npbe libt, at oeberqoœgeô oeb
2tf bet, fom biffe golf til £toeté Dptyolb ete;
Der oil oi bercé glib og Sæber ooerüeie.
grpgt ilte for at gaae til bereé Senfomtyeb.—

2o$! alt er fpffelfat— tyor fun tyer inbenfor!
Som Sier brumme, naar be oœlge fobe Slabe,
Safi be patte inb i oel inbrettet £abe:
Saa brufer bette $uu$, fom giittigtyeb beboer. —

Den blobe Ulb, fom groer paa gaareté ftelne Ärop,
Den fammenfnptteé tjer faa net til ©tromper—
Santer,
2tt 'Penge famleô inb berfor fra alle Äanter —
®ib albrig faonebeö Ulb not at bruge$ op!

Der fibber SÄober meb ben fpcebe tyoê fit Srpfi,
$un fpinber ulben ®arn paa famme 5ib ttHige;
Seb flige Slotnberé glib fan 9R«nb otfl bltoe rige,
$un bpber alt fit g?olf— typer Ipber tyenbe$ 9ipfl.—
$er
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J5er fnptter graber felv, ber fiemmer ©rengen Ulb,
<£er fpinber ^)igen bet — fyun træbet foenbe Sloffe,
«Çun foinber og paa een—J&tfi fébbe ©ørnefloffe
Som ©arnet maaleS til, naar Sloffené Seen er fulb.

$er tœïleë Stmerne foruben Äloffe»?ob —
©e maafe Sibenô ©ang »eb gavnemaal paa ©arnet;
Jjiver »eb fit »iffe SRaal at fnptte, ogfaa ©arnet,
Sejaartg ginger er opfplbt af SOloberd ©lob.—

Snart fnptte biffe Srnaae, fnart læfe be i ©og,
Dg fyvab be flaöe feil bet retteé praj af gaber,
Som fnptter ligefulbt, fftønt Diet tibt forlaber
Jjanê Jjœnberè ©terninger; J^nab glib er bette bog!

gaae ©ørn fan npbe tyer en SDlaanebô Sfole*Sib
Jpver Sinter ; tl)i fy er er faa flore SJlellemrumme
Smellem Slaboefolf, fy»or ©ørn fan tffe fomme,
®len Sfolemefleren gaaer om meb nøifom glib.—

©en ©runbnolb, Ijan fyar lagt, paabpggeS bagltgen
Seb gobe gæbreô glib, ba Jpprben ofte nøbeé
2(t tage ©ogen meb, at Siben et ffal øbeé,
Som er tilo»eré fra at jage Ufoen fyen.
Saa
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Saa flpgter ingen Sib unpttig bort for bent —
Sei er bor Sorb for fbag at bære al bor SSløye
^Jaa fine ^urerë SRpg — nten bbert forfigtigt £>te
(Seer ftrag til anbet Serf: naar globen føreé tjtent.

î)en Srang bar ogfaa benbt bor Øiefpn t>ifl op
Sti ben ufpnltge, font iœfeô ont og taleô,
<£an er bor ftørfie Spft, og bore QJørn befaieö
2lt ipbe I)ant, ber gab og feber Stel og Ärop. —

SDHn Sen ! npb noget meb, fntag JJeebebonbenö Äo|t!
J^an ttnber frentmebe £>eel meb i bet ban baber,
Jpan beeb bbor uforffpibt ban feib faaer «Çimlenô
©aber,
$an ofrer et ftn Siel til Støbeté SDløl og SHuft. —

SJton Sollifen bar SBrøb af 9iug, faa bbtb fom bet?
•Den Streng, ber bagitg bar fitgt Spifefammer aaben,
^aaer Äraft i Tirmene at fbinge Äongené Saaben,
Sa Tllberbommen felb ei fbæffer bam faa let.—

Sîaar biffe flittige vil bbile Segemet:
®a fbøbeé nøgen Ärop i ulbne Sengeflæber—
2m faae bog neppe før faa ufle Setefleber —
2if! libet Cberfhtb, naar bber fïal pbeê ret!

See
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See tyer Ijvab Sløpfontljeb meb Jfperrenô Çrpgt formaaer,
De tage Smuler an fom Segn, at ®ub er naabig,
De troe, ben er en Spv, fom lever overbaabig. —
Dg ben mtSunbeô ei, fom leaner bebre Äaar.—

farvel min Sen, Du gaaer igien til Slovene;
9ïu troer Du bet Du faae, forlpnb ben Særbom
tyiemme:
Som ©arnet øbeé veb ftn Sloberô fielne Stemme,
Saa feber frugtbar Sorb til ®onben fovenbe.
Spetl Dig tun i Dit ®ulb, fom Äunflen giorbe Hart;
Sel faar Dit Söilleb @lanb$ af ©ulbeté robe Straaler ;
Sien aanb berpaa—fee faa fyvab Du og ®ulbet
taaler —
Jtan Damp forbunfle Dig —Din StigbomS ®lanb$
faa fnart?

®ebft fun at ijave nol— at boe fyvor «Çerren vil—
$an, fom lan bpbe Sanb at fpringe frem af Steene,0
Sa labe moben f^rugt ubgroe paa tørre ®reene.v)
®ib tyver ba nøifom tog bet Drøb Ifam beelteö til!

Seb libet venneô ®ørn til Sing af flørre Sægt—
Saa veeb vor ^aber bebft at prøve vore Ârœfter.
2lnvenbeô libet vel, faa følger meget efter—x)
Seg veeb, @ub førger for ftn Vibt ubbrebte Slægt.—

*) 32 (*
a)
b)
c)
d)

Spnget biofirer fibft i Sommeren.
SDlattb. (Eoatig. 6 Sap. 29 ».
Ubrben«.
Serfen, Storfen, SJiben, Svalen w.
e) Slabfeler lægge« i Starbeben, boor Sfptten bar (fiult fig.
f) J?vo fom ff»ber en Ulv, npber en (premie.
g) $aren gier felv en Stie igiennem Siugen om Sommeren, boot
ben lettelig fnære«.
h) ©et bvibe ©lo«, fom 35onben falber £av, er tienligt til SBtn*
terfober baabe for Ovæg og §aat.
i) fyx bolbe« faae JÇ>efte, men Stube ere bov be alminbeligfle
5lrbeib«bpr.
k) S be fülle SSugter, boor SBanbet« fagte SBevægelfe i Slåerne
ligne en Sneglegang, ubfatte« be faa falbte Sættegarn, boori
Siffen inbvifle«.
l) Saabanne barpipfulbe g»r« eller ©ranfplinbe antcenbe« i Wlan;
gel af anbet flag« £»«.
m) 3«g bar feet baabe gpr og 55og forvanblet til Steen, ©et for;
fle lignebe nteefl glintefteene, bet anbet var tienligt til at flibe
Staat.
n) Slemlinger, fom bære Sortbær.
o) Älitgra«, Jfjelme eller Stranbbavre.
p) 3 nogle af (Egnen« JÇ>oie bar man »eb Opgravning funbet Seer;
grpber, fom uben (tvivl bave bæret be forbum brugelige Slffe;
Urner.
q) Spnget affvie« af Sigrene, fom efter lang $vile (fülle bprfe«.
r) ©en 3orb, fom bærer guul ©lo«, er tienligft til Äornlanb.
s) SJeb Slffeterv« ©ravning er glpvefanb ofte foraarfaget.
t) <Ejcob. 17, 6.
v) Slum. 17, 8.
x) ©tattb. 25, 21.
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