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gefom jeg forben vovet at fremfomme mcb (forføg 
on Øvcrfættelfe af Dvibé ®egrccbclfeé(>øgcr, facile

5 (cvcrcé l)cr 1/ 4 og IV, io. 3 ©ibfre l)nr gon 
toren felv givet en Ubfigt over fit Sevnetøløb.

SJiMtte nu fim Overfattelfen iffe vare geraabet faa 
at ben funbc anfee^ [om etZillceg til be Uhjffci', 

ilfe digteren jamrer over at ^ave varet en gølge 
^anø Sotviioning til $>ontu£.



J bu, ber fremfor 91de 2>en ftal ntevnté, 
r beeltog i min Sob^fent var ben bin, 
m mig ^orbaufle, — ©ffte, jeg bet minbeé,— 
imuntreb ferfl veb £re|iené ^ulbe Otb, 
m milbt mig raabeb, Sivet e:tb at fri|Ie, 
t £p|l til Seben fplbte pinte æarm: 
ug umwnt toer Stofet, l;vem jeg mener, 
it able S)aab bu er big, 23en, bevibfl. 
en flebfe bpbt ffal i mit fjerte gjemmeé, 

} (lebb’ for bette Siv bin ©fplbner bli’r. 
$r ftal min 2lanb til tpnbe Suft opløfe^ 
; varme æaal mobtage livløé firop,
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cut bettc fjerte glemmer bin æelgjermitg, 
enb Stinbet om bin Ømfteb fint forgnae. 
Sig (;ulbe we Guberne, og (tjente 
en utrnmgt ©fjebne big, og min ulig.

Sog tnit ©fib nf gunflig æinb blev baar 
maafle fan Retlig Sroflab vat ufjenbt. 
sjJerit^oué førfi forte Sbefené tjenbe, 
bn levenbe til Dtcué l;an nebfteg.
Sit ipplabeé fanbt æenflabé -Kpnller bliver, 
Vat bine furier, volbt.
Sit Sutpal i Sfenbené 25olb geraabte, 
Var flaffet ^prtaciben Slpfué Sip. 
©om nemlig gule Gulb i 3lben proved, 
faa tjenbeé flal t Sleben ttofaft 25en. 
50?ené fipffen $ulb meb blibe Slafpn fmiter, 
uminbffet æelflanb lo tfer Stile 
men mørfneé ben, be ftpe- 2lf S^gen fjenbeé> 
Vvem Xenneré ©fare npé omfloffebe.

2lf©>lbtib^ ©agn ubbrog jeg før flig Såre, 
veb tung Grfaring nu jeg fanber ben. 
ivnap 3 to, tte, af 25enneflof mig levned, 
et mit, min £pffe$ §elge, Steffen vat.
©eømeer, 3 S««/ til i Støb mig tommer! 
og for mit ©tibbrub flaffet filtre ©tranb!
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ib fnl|I æetpmring @ber3 Storm ei ømgfie, 
ig SGrefrøgt .felv Suben ^nrrne vil.
it l/ar l;«n Sroftab rofi: ben felv $ob Sjenber 
nm taffel/ fom ^oé ©ine l;an ^ar fjer.
£m <Sag er bebre, ifte fjenbfle æaaben 
g lofteb. nførpanb min Slugt ^ar volbt, 
[ør mine ^aar 3 altfa« virtfom vange! 
m elleté milbne^ Subeiré Srebe fan.

2?il Støgen.aHe mine Glober tjenbe., 
mné 'JIttraae bet Umnglige gngaaer; 
l;i (Tort er bisfes, Sal, ligt tiåre. Stjerner^ 
>a« Rimten, tørre ©pngeé .Sanbtorn ligt, 
jeg, meer enb troligt, bøiet Var: ^vab fangen, 
Ijønbt .(Teet bet er, for .©anbl;eb $olbe vil. 
Sn ®eel beraf enbog meb mig (lal jorbes 
^vab jeg forlang, jeg ønffer |bjule£ maa. 
Dm Sunger (leer, meb SRunbe peer, jeg ^gvbe, 
i fvage 23arm vat enb en jvøbberre|I, 
meb Drb bog ?llt jeg ei omfatte funbe, 
for mine ^fter Sgmnet er for. fvattt,

gin ei 9? er i ti ff S) roté, men mine 2)Iøbet 
befpnger, Sigtere! 3’eg meer Ijar libt.
l|Jaaforte 9lnm i mange ?lar Ijan flaffeb 
imellem 3’t^ata øg Slinm;
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tit ®tter og (gartnater over fywt, 
fra fjerte Stierner fjerne, flævneb jeg. 
€n tro Slot lian, trofnffe §olf fy an 
mig glpgtenbe i ©tiffen gelget lob. 
gro, feierfel til Sobelmtb fy an tp’be 
forvtifr jeg finnet remmer gæbretanb! 
SNit ^jem et et Sulicf), ^tfyat og (Snme, 
|>vi^ ®nvn flor Straf juft iffe talbeé fen; 
men 31 om! fotn fra fpv $oie overfluet 
^orbHoben, ©uberneé og 25rvlbcné æo. 
$ané Cegeme vnr I;nnrbt og vant til 9??øie, 
nten frnftlefJ mit, meb Slrbetb nbefjenbt.
-5 an flebfe tumlet vnr i grumme 23aaben; 
meb æeger jeg umnubigt fpélebe.
?W i g, af en @ub SQebtrpfte, 5itgcn tetteb; 
^nm fvi'ig^gubtnben rafte ^jelpfom .øaanb. 
Sor Jupiter man J5nvet^ @ub vel vige, 
fy am var Sleptun, mig 3iipitcr et vreb. 
Sitmeb, $an£ S)?eieré ftorffe S)ecl er bigtet; 
i mine dviber ingen §abet er.
Dmfiber ^an attraaebe .øjem bog nna’be, 
betraabte bog bet tange fegte 2anb;
for fiebfc jeg man §vbetanb tinbVÆre, 
btebgjere^ ei forterner ©ubbotité .$ntm.



Ivié mig, fcev qvab om fjelne Slffové Gloiber 
fjenbe vil: ba o ©fm'gægt!

it gøbelanb er Sulmø, rigt pan filtert 
. Grrnge tigangtufinb ©frite fra Siom. 
ir føbteé jeg: og vil bti Slaret vibe, 

begge (Sonfulcr i Striben falbt.
j agtet? Slang, fra gabrene nebarvet, 
n Slibberftanb ei blot er ©tilbed æterL 
var jeg ferile Son; en albre ærober

irsbagen ju|l, før jeg, til Serben fom.
irfi fiiveté £pé paa famme Sag vi ffneb, 
a famme Sag vi feireb gøbfeléfefl:
væbnebe SKinervaé gembagt? $øitib 

i Sag ba blobig geibe aabne^ før|t.

gra fpabe æarnbom af, veb gaberoml;u 
bebjte Gerere vi vffteé Ven.

in ærober ting 25eltaienpeben bprfeb: 
fnaffomt Singfleb^ Sont ^an fpnteé føbt.

ig frifiebe fom yngling Sigterfranbfen, 
t fjerte lønligt pplbeb SJltiferne.
t var^lebe min gaber: „£ab bog fare
5tøbløfe ^onfl! -fjerner en Staaber var,, 
it rørte mig. gra fjelicon jeg ilte, 
paa profai|f Stil jeg lagbe æinb.



10

3)ten Sonefalb frivillig ftg inbjtilte, 
cg Dybene ftg ørtneb felv til 25er^.

3men5 mcb fagte ©fribt be Slår fig fnigc, 
jeg, og min SBrober, manblig Soga tog. 
ærebfømmet purpur ©fulberen om^pHer, 
og famme 3brat blev for oé, fom far. 
Sin tpve Slat min ærober Ijavbe levet, 
Van bøer: og albrig jeg mit Sab forvanbt. 
iil o@tebpofler nu jeg ung optraabte, 
og af be Sremamb var jeg eengang @en. 
Slaab^ufet vinfeb, Sømmen^ Slant inbfncbeé; 
ben Stegt for fvar for mine ©fulbre var. 
Sil Slrbeib ei min ©jel og ftrop var bannet, 
og amillig SSitefpge |Tpeb jeg, 
og Stiiferne mig roligt Slag tilraabte: 
paa 9to gif ftebfe mine Ønjfer ub.

Siver ©atibø Sigter elfleb jeg, og areb: 
i I;ver mig tpffebeé at fee en (3ub. 
SKig gamle Stater la|le for om Sugle, 
om bibjfe ©lange, og om Vjelpfom Urt. 
Sproperté, meb mig veb æenffabs IBaanb forbun' 
tit om fin (Slffovéilb mig forefang. 
Stin Dmgangé ®laber vareæa^fué, Verlig 
veb jamben, 'l'ontieub, veb f^eltebigt. 



I 1

elobifTe ^oraté mit Øre 
ar (Tjent pan til Slufoniff £!pra fang, 
irgil jeg faae futt: og ben mbffe ©fjebne 
bulli æenffab unbte mig fut: fort.
,w fulgte big, o ®a!M, pant ^topertiué: 
Sibené Slab jeg fjerbe var fra bent. ' 
©om jeg be SOre, mig be ghtgre, pplbeb, 

. fnart, fom Sigter/ jeg for Drbe fom. 
a jeg meb mine UitgbomSverø optraabte, 
it ©fj.rg fnap pavbe prøvet Siagefniv. 
n ba navnfimbig ©fjønpeb mig begtijlreb, 
’ mig meb bigtet Siavn Sorinna falbt.
f mange QSer^ bem, fom mig minbre pueb, 
g overgav til 5lben^ ©traffebom.
ielv nogle bebre, veb min Slugt, jeg branbte, 
rtørnet paa min 5b og mine 23eré.

€t bløbt, for Slmoré $i(e aabent, fjerte 
g pavbe, og fom let ftg røre lob.
;om ©aaban bog, fljønbt let i æranb jeg fatteø, 
r golfefnaf jeg albrig SJlaalet var.
ilig pure ung en fttaut/ utjenlig ^one 
ku givet: fort fun vat vort ©iftetmaal.
:n Slnben $enbe fulgte, uben ærøbe: 
ten font bog iffe gammel l;o$ mig blev. 
5eit ©ibfle pat jeg enb i pøictt Sliber,
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ti blueé Imii veb en fanbflvgtig 9??anb* 
Ung lw min ©atter mig til Sebjtefaber 
to Sange gjort; men gift meb tvenbe Wtamb.

Dg itu min gaber var til Sfaalet tommen: 
fem Sange ti Siar ruKeb ^am forbi.
3’cg f>am begrtrb, fom mig begrabt ^an vilbe, 
bvib feg vat bøb. — SJIin Glober fulgte fitatt. 
•øelb Segge.! o Meiligt be bcgrove^, 
ba før min Straf be Segge ^ebeitfocr.
.øelb ogfaa mig, fom blev et, mené be levcb , 
tilpKelig, og ffaante bcm for Sorg.
©og, om for ©øbc meer enb Stavnet bliver, 
tmbftyer ben ttmbe Stpgge Saaleté ærattb, 
o gabrelføgger, naaer mit Sfygte gber, 
titbilamnev feg for Uttberverbetté ©om: 
ba troer — feg ei bor ffuffe @ber — Sniitg, 
et Støbe, ®nmb var til paabubnc glugt.

9tu meb be ©øbe greb! — 3gjen til @ber, 
font ønfle ^mtbflab om mit fievitetøløb.
SUt fvunbne. var be bebre Siar : alt mellem .
be forte Sotter blanbebe ftg graae: 
ti ®ange fra min gøbfel af, ubfmpffet 
meb Dlfeftgnbs, ^tfixiff Seirer reeb: 
ba bm til vcfrlige Surinb Somiter.



'ternet mig at brage bob;
it lUMbs ©runber altfor fjenVt af Oe, 
t eget Sibnes&prb be^øve^ ei.

om Sfforten^ ^aarbbeb, IraKeé Siapfen 
Ort. §a|t flugten minbffe ©nbé var. 7 
tolt mtber Sfjefmené Srpt jeg mig ei bøieb, 
in ©jel meb Æraft ftaanb^atveb ©eiereit.
!tg, mit i 9J?ag ^enrunbne Siv jeg glemte, 
; uvant $aanb paatvungne 2>aaben greb.
il Sanbé, til 2>anb^ jeg Dnber baver bøiet, 
m Stjerner^ fintal er fra til Spor.

Omfiber, efter lang Omflaken, naa’be 
g bitevÆbneb Scteré 9?aboelanb;
eg per, frjønbt nare $aaben mig ombulbre, 
ib æeté formilber Sfjebnen^ æitterbeb. 
ifjønbt per ei Slogen øret til bem laaner, 
xa ffuffet Sib jeg faa bog ®nbc faaer.

?lt altfaa ©fjebnen ei mig par nebfnuget, 
t eitb til Sivet ei jeg Sebe f>ar:
itr lovet, SNufa! tpi bu Srøff mig pber, 
tin Sorg bu linbrer, Uger mine ©aar. 
ijin Seber, min Sebftger, bit mig fører 
*a Svnaujlvb mibt op paa ^eliton.
5u mig, — o fjelbne .pelb! — t Sivet (tjenfeb 



bet Sip, foto 9lnbre fetfi i Oraveit faae, 
@i illvinb, fom be £cvenbe nebfte.tter, 
paa mine 23ævfer prøveb fjenbfle Sanb, 

flere digtere vortølb vat frugtbart, 
men ei mit Siavn fortiet mellem bem. 
Sfjønbt SOiauge mig jeg foretraffer, minbre 
jeg falbeé ei: jeg lafeé globen runbt. 
Om berfor Sigterfpaabom ilte frugter 
ba flal jeg bob ei, ^orb, tinore big. 
SOlit Sip fortjent nu vare, eller Q3ob^ebz 
meb Siette taffel, l;ulbe &fer, bu._



1 offentlige (bramen i Dbcnfe SatbebralfEøle for 2(nrer 
begimber Srcbngen ben 13 ©eptbr, og fortfætteS 

g fra &l. 8 tit ta, cg fra 3 til 6 i følgoubc ørben: 
© fri ft lig 'Prøve.

bag b. 13 September. 
§ o r m i b b a g.

1 Mfa«fe • SatinfE Stiil 

g f t e r m i b b a g.
AJaofe . . DvcrfJttdfe nf 

Satin øg SranfE 
— OverfiTttelfe af Satin 

ibag b. 16 September. ! 
$ o r m i b b a g.

ibaterne . . . Satin 
ftlaéfe .... £ebnu(E ;

2 f t e r m i b b n 9.
RlaSfe .... Satin 
— .... $pb|E 
gbag b. 17 September.

o r m i b b a g.
ibaterne . . . @ræ(E
Jagfe Hiclig. 09 Slntftrøpol. 

g ft er m i b b a g.
Riaofe .... @r®[E 
— delig. oggørftanbéøv.
. t> a g b. 18 September.

$ 0. r m i b b a g.
'ibaterne.pilt.ogøeogrnpbi
SlaSfe .... 'Pliyfif 

g f t e r m 1 b b a g.
^laefe .pift. og ©eegrapljie 
---- • .... granit

■gpag b. 19 September.
$ o r m i bb a g. 

nbaternedelig, øg ime^eft. 
Jlavfe .pift. øg Seograpliie 

gftermibbag.
Slaøfe delig, og npe Scfr.
— .... 3banfE 
bag b. 20 September.

$ o rm i b b a g.
'ibaterncJltit^m.øgØeømet.
Slat-fe .... Satin

G f t e r m i b b a g. 
dbaterne øg I .. ijB. 
Slaoie.- ( ' 1

------ , .... Satin.

n.

S e »e r b a g b. l4 September. 
5 0 r m i b ba g.

|-StlnS fe . . . ^iiiorie 

6 f t e r m i b b a g.
IV. &bV'fe . . . deligion 09 

Øverfijttelfe af £pb|É 
III. — . Oldigtøn.

93< it n b 11 ig f£ 10 v c.
' S øve tbag b. 21 September 

o r tit i b b a g.
ganbibaterne. Snbjl' og ^ranft
III. ^laPfe ^iftoric og@cgrapl)ie 

Gftermibbag 
ganbibaterne {
og IV Slaéfe f 1 ’ +W,lt
I .Rlasfe .piffene øg @eograpl)ie
9JJ n nb o 9 b. 20 September. 

§ ø r mi b b a 9.
III. ^la§fe .... ©ræfE

Slritljm. og ®eømet.
gftermibbag.

IV. .SilaSfe ftpbfF og ^ranjE 
I. Siritl)m. øg Seernet.
T.irgbag b. 24 September. 

§ o r m tb b a g.
®a»|'e . ’. . PidigionIII.

II.

IV.
I.

----- . . 9caturbi|lorie 
2 f t e r m t b b o g.

5daSfe Slritbm. 09 Seernet. 
——■ . Satin øg Smiff 

jbag b. 25 September;
0 r m i b b 11 g.

III. ^i'lagfe giritfmt. 09 ©eetnet.
IT. — . . • . @ræ|E’ 

2 f t e r m i b b a g.
II. ^lagfe
I. ------

. . ^ranjE 
9tatur^i(toiie



9)?anbngen ben ao Septbr., DJ. 9, foreta
ben foreløbige 'Prøve meb bem, bet ere anmelbre til Dj 
gelfe i Stolen fra næfle ©foleaar® æegpnbelfe.

©fterat Opflpttelfe i fiøiere .fitofer, og Dmffyttclfe i f 
•Ringerne et, ifølge (SyamenS Ubfaib, [amt Sifcipler 
§(ib og fremgang i bet forløbne Sfoleaar, befentt 
ben (Senfur, font efter tilenbebragt Cxainen (totbeS af fa 
lige bærere, foretage®. £ r o n® l o c a ti 0 n en i en effen 
gorfamling, fontftolbe®paa®yinnaftet® Slubitørium, Ki 
bagen ben 1 Detbr. Si. 10 jormibbag.

®e ^anbibaterz fom i^lar ffulle bimitferes til U 
verfitetet ere følgenbe:

1) £an® fOtagnui’ Sjæ t ..... fra sB?ar®leu i
2) fan® .fienr. 'Peter 'Peter fen fra Dbenfe.
3) (ja§|>et Peter 'paluban frøn Her fra Dbenfe.
4) Jofiann Jribcridi S etb .... fra ©vanninge t $1
5) &trl griberidi æal®leb . . . fra .f>ahr®te» i Jnr
6) .fian® 25 ØH em o fe ._. . . . . fra Dbenfe.
7) $rcb. SfiriR. .f> au 9 ft eb . . . fra Søeboe i Jpen
8) .fian® Peter S)i 011 e r...............fra Dbenfe.
9) ginbrebSSluguft Peter fen . . fra Øffrøestjøbing

16) (Sart Sluguft SBilbelnt SfjeiJ fra Dbenfe.
11) 3acob (Skrift. Jacob fen fra ennliolbtS Snnbelfe i
1?.) (Sart Subvig Stfjeel . .... fra Dbenfe.
r3) ftranb fli i e g el® . . ..... fra Oforbbørg.
14) (jbriiiian .1) 0 ft in a r cf) ..... fra Dbenfe.
ift) gøren tifWbfen Sarfen .... fra ^jerteminbe.
16) ^rib. Subøig Sang 3en t pen fra Sfambije i §1
17) (jarl Speter 9)iatl)ia$ ^anfen fra Stebne'i §yen

%/v^'vv%>‘vvy<'vwwv'\/w

^bennev of SStbenffobeligfieb, (Sfolené og Ui 
totnmeiié ^elpubere r itibbpbeé fiemb <tv&ebi 
til at beære benne offentlige Syamen og pcaf 
genbe offentlige Slegnffab for fammeé Ubfa 
meb berets liæbrcnbe og opmuntrenbe Sftmim


