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For erindring.

jeg, , med beherlgt Samtykke af den hedenfarne

Digters efterladte Familie saavelsom af hans Ven,
Kirkesanger O. B jern sen iHvidesM, til hvem Digl
teren paa Dedsleiet havde overdraget alle sine efterladte
Papirer til eiendommelig Naadighed, havde, bestemt
mig til at udgive Zetlitz's Digte i en samlet Ud,
gave, blev jeg snart enig med mig sely om den Grund/
fatning, at der i denne lldgave Intet maatte ovtages,
som Digteren selvsikke havde overgivet etler udtrykket
lig bestemt til Pressen. Ved at overdrage O. Bjerm

sen Naadighed over sine efterladte Papirer havde Digl
teren udtrykkelig betinget sig: at Intet, som han ikke
selv i levende Live havde overgivet til Pressen, maan
te siden trykkes^' Denne Digterens bestemt udtalte
Villie maatte blive Udgiverens Lov.

Men da Digteren i Aaret 1789 udgav den ferste
Samling af sine Poesier, og deri optog de fleste; men
udelukkede nogle af sine forhen offentliggjort: Arbeider,
og han derved synes at have lagt for Dagen, at han
har forssudt de af sine tidligere Arbejd", som han ude,
lukkede af denne Samling, blev jeg ogsaa snart enlg
med mig selv om at am Hans — ssjoNdt i dette Til/

fcrlde itte Luldkommen bestemt ymede Villie.
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Saaledes er i denne Udgave Intet ovtaget af

Zetlitz's Poesier, som han ikke selv har overgivet til
Pressen, og Intet, der er aldre end Samlingen af
4789, uden det i Minerva for 1766 aftrytte deilige
Digt til Bagge sen i Anledning af Wessels Dod, med
hvilket jeg har troet at burde gjsre den eneste Uno/
tagelse.

Denne Udgave indeholder saaledes, foruden nysi

ncrvnte Digt, Alt hvad der forhen har v<rret trykt i
Samlingen af 1789, og af hans senere udgivne Arbei/
der, den norste Hest, Egences, og hans i fon
stzellige periodiske Skrifter og Blade omspredte min,
dre Digte, forsaavidt som jeg har vcrret istand til
at opspore dem. At Samlingen af disse hans omi
spredte Digte er, forn jeg haaber, nogenledes fuldst<rni

dig, stylder jeg isa?r Digterens Ungdoms/ og Mandoms/
Ven, hans Aandsbroder, Veteranen K. L. Rhabek',
som jeg herved bevidner min hjertelige Tak for den Be/

redvillighed, hvormed han har anvendt sin udbreote
litteraire Kundstab paa at staffe mig Anviisning til
og Afstrifter af Zetlitz's omspredte Digte. '

For hvad jeg i denne Udgave har optaget haaber
jeg saaledes ikke at tiltrcrnge nogen Retfirrdiggjsrelse
hos Publicum; de optagne Digte ville selv for Nutid

og Fremtid indeholde den gyldigste Netfcrrdiggjsrelse
for deres Opbevarelse i en famlet Udgave. Kun vil

jeg med Hensyn til den Orden, hvori de ere optagne,
ikke undlade at melde nogle Ord.

Efter Digterens eget Erempel i Samlingen af

1739 har jeg inddeelt dem i visse Klasser, nemlig j
beskrivende, satiriske og blandede Digte.
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For de to forste af disse Klasser har jeg Digterens egen

Hjemmel, idet håni hiin Samling med sarssilt Smuds/
titel har betegnet de satmsse Stykker, og foran disse,
vel uden Smudstitel, men dog som sarssilte Hele, har

sat Diglene, en norst Vinter og Grevstabet
Karenslyst, der unagtelig «armest henhsre til den
almindelig saakaldte bestrivende Digtart. Under

denne Titel har jeg, derfor tillige hensat en norst
Hest og Egences. Under Titelen sa ti risse Digte
har jeg hensett saavel de af Digteren selv i Samlin/

gen af 1789 derunder hensatte Arbeider, som af de sei
uere og omspredte dem, hvis Indhold dertil bestemte
dem. - ,

De b l a n d e d e D i g t e ville udgjsre andet Bind,
og indeholoe hvad der i Samlingen af 1789 findes
«ben sarssilte Hovedtitler, same under Titterne ly risse
Higte pg nationale Sange, og endelig af de yngre
og omspredte dem, som ei under nogen af de to ferste
Klasser kunne henferes. Jeg har vovet at forandre
disse Benavnelser til den mere omfattende af blande/
de Digte, deels fordi der under denne Klatzse maatte>
nåar ikke en vy ssulde ssabes, optages Digte, som sua/
rere hsre til den fortallende end til den lyriske Digtart;
deels fordi der blandt de Digte, som Forfatteren selv

ikke har betitlet nationale Sange, ere mange, som
Nationen for lange siden har optaget, og som vist

meget lange ville gjenlyde fra Normands Hjerter og
Laber, som sande Nationalsange.

. Med Hensyn paa Fslgen af Diglene i enhver a^
de enkelte, Klasser, har jeg vasentlig fulgt den Tidsor/

den, hvori de enten sees at vare forfattede eller hvori
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de as Forfatteren Hleve samlede eller senere esterhaam
den ere offentliggjorte. >

For hvad jeg uden Vidende og Villie kan have
udeladt af Digterens trykte Arbeider haaber og venter

jeg Undssyldning og Tiltroe til min Forsikring, at jeg
ingen Flid har sparet paa at gjere Samlingen saa stUS,
siandtg som det var mig muligt. «

For hvad jeg derimod af denne Udgave har ude/

ladt af hvad der, mig vitterligt, var offentliggjort fra
Digterens Haand, anfeer jeg mig forpligret tit herved
at afiagge Publicum Regnssab.

Jeg har saaledes udeladt hans P salmer, tryk/
te l Kjebenhavn 1796, fordi de udgjsre et selvstandigt

og siutte^Heelt, og fordi de, saavidt vides, endnu ere
i Boghandelen. Dette er ikke Tilfaldet med Poesie/
samlingen af 1789, ber udkom under Benavnelse af
Ferste S a m l i ng, og, saavidt jeg veid, ikke meer er
at faae paa Bogladen.

Endvidere har jeg udeladt hans Sange for
den n o r st e B o n d e sta n d. Disse ere> som bekjendt,
for faa Aar siden i Fadrenelandet paa ny udglvne; de
ere almindelig udbredte; og at optage dem i denne Ude

gave vilde med Hensyn paa Pnderne as Zetlitz's Must
kun vare at give dem et Nyt Aftryk af hvad de alt
eiede, og kunde desuden muligens lagge e« Hindring—^
og isaafald en utilborlig— for deres sarssilte Udgave

i er nyt Oplag, og herved allene formindsse deres Ud«
bredelst mellem deres «armest tilsigtede Lasere, blandt
hvilke denne Udgave ei kan vente sit egentlige Publicum.

Af Forfatterens omspredte Digte,' yngre end 1789,

har jeg endelig udeladt stigende og af selgende Grun/
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de: To rl ild og Astrid, en Idylls, trykt i Sam/
leren, 3 Bind Pag. 283 Khvn. 1790, fordi den er det

eneste af Zetlitzs Digte, fra hvilket Blufardighedens

Engel et eneste Hieblik kun^>e vende sit Aasyn. Nog,
le Stropher as en Punschvise,meddeelte afTil/

stueren i dette Blads No. 12 og 13 1796, fordi de
ere — et Fragment, og fordi Digteren har ssjanket
Laseverdenm en saa stor Mangfoldighet» af Digte i
denne Art, at de udeladte Stropher ei vilde kunne

udvide eller forhsie hans Fortjenester af den. Tven/
de Riimbreve til Capt. Barth, trykte i Nyt/
«årsgaven Nor for 1816, Christiania 1816, fordi jeg,
som Udgiver af denne Nytaarsgave, veed, at de, hvad
ogsaa baade deres Indhold og Form tildeels viser, ei
vare bestemte til Ossentliggjoretse, og kun paa min

Anmodning til Digteren om nogle Bidrag fra hans

yndede Haand, til at pryde miy lille Samling med,
blepe mig tilstillede med en paa den ene Side heist
godmodig, men paa den anden dog kun halv, og paa
en vis Maade aftvungen Tilladelse til at optage dem.

Hans ni Sange for den norsse Armee,
trykte i Throndhjem 1808, der navnes i Nyerups og
Krafts Litteraturlexicon, har jeg ungtet anstillet Efter,
sogning paa selve Trykkestedet ei kunnet overkomme.
Desuden har jeg saavel af Tiden og Omstandighederne,
hvori og Hvorunder de udkom, ,som af andre 3larsagee
Grund til at troe, at Digteren selv, om han nu hav/

de levet og beserget en samlet Udgave af sine,Digte^
ei vilde have optaget dem deri.

Endelig maa jeg anmarke, at jeg fra Prof. Nhii/
bek har faaet tilstillet en af Zetlitz versisiceret Oversat/
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telse as Horatses Breve. Denne Oversattelse var vel
af Forfatteren bestemt til Offentliggjsrelse, men dog
saalebes at denne ettten var nosar, eller endog overladt

tit Prof. Rhabek, til hvem Manuscriptet blev sendt i
Aaret 1808. Da denne ikke har udgivet Oversattel/

fen heel, men kun optaget enkelte Breve i sine Tidsi

ssrifter, har jeg anseet mig überettiget til at indlemme
dem i min Udgave, men vitterliggjsr herved, at Ma<

nufcrivtet findes hos mig, om det fra nogen Side
stulde asses.

En Forpllgtelse, som jeg kan formode at man ifel/
ge den almindelige Sadvane vil anste at paaligge mig,
som Udgiver af en hedenvandret Digters Varker, til
at meddele Publicum idetmindste et Omrids af Digte/

rens Levnetslsb og Character, ssal jeg endelig her op./
fylde faa godt som jeg, uden personlig at have kjendt
den Asdsde, er istand dertil ved Hjelp af en af Digte/

ren selv i Lye Prastegjelds Ministerialbog nedskreven

Optegnelse, dateret 12 August 1800, og en mig af
Kirkesanger O. B jern sen meddeelt Kundssab.



Jens Zetlitz er sed i Stavanger den 26. Januar
1761. Hans Fader, Sigismundus Zetlitz, var Regi/
tnentsftldtstjcer, og hans Moder hedte Mette Chrisii/
ne, fed Magnus. Som den yngste af mange Bre/
dre mistede han i sin speede Barndom sin Fader ; og
sin Moder, der efter Faderens Deo indlod sig i 3Eg/
testab med Andreas Bosse, Apotheker i Stavanger,
mistede han, da han var 11 a 12 Aar gammel. I
Stedsaderens Huus ned han Underviisning i de fer/
sic Grunde af det latinske Sprog, og kom i Aaret

. 1775 i 3die Klasse af Vergens Cathedralstole, hvor/
han i 1730 blev af Skolens davcerende Nector,

lusiitsraad Boalth, dimitteret til Universitetet. I
denne Skolegangs Tid blev han, saaledes som Forta/
len til haus Poesiesamling af 1789 viser, kjends og
yndet af I. Nordahl Brun, dengang Sogneprcesi i
Bergen, hvem han tilegnede denne Samling.. Der
gnmdedes mellem disse besicegtede Aanoer ds« For/
ening, der i vor Digters modnere Aar blev til det
varmeste Venffab, som vårede til Deden, og som be/
geisirede ham i hans Livs Aftenstund til hans siosie
Harpeslag, det ved Bruns Grav. Ved Kjebenhavns
Universitet tog han i Aaret 178 l fersie Examen;
men da Mangel af Formue hindrede ham fra at fort/
scette den academiste Bane, reiste han samme Aar til
Stremsee, hvor han havde antaget Post som Huuss
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lcerer hos lusiitsraad Stockfleth, Idyllen Heim/
atkomstens Forfatter. Fra denne Post kom han i
1783 i lige Stilling til Kjebmand Sere« Dedekam
i Arendal, hvor han blev til Aaret 1786, da han
vendte tilbage til sin Fedebye Stavanger, og der i
et Par Aar levede af Informationer. I denne Tid
blev han kjendt med Maren Elisabeth Bull,
Datter af Bull, Sogneprcesi til det i Stavangers
Omegn liggende Prestegjeld Lye. Ved Bistand af
Agent Gabriel Sch anke Kjelland, der var gift
med en anden af Provsi Bulls Dettre, reiste han i
Foraaret 1783 til Kjebenhavn, tog samme Aar Ex/
men philosophicum og sidst i ncesie Aar theologist Em?
bedsexamen, begge med ncestbedste Character.

Under dette Ophold i Kjebenhavn udviksede sig
gjennem fortrolig venstabelig Omgang med den Tids
Aanoer tilfulde hans Anlceg for Digtetonsten. Han
udgav da sine Poesier, ferste Samling. Hvorledes
han paa den Tid har vceret elsket og agtet af sine
aandsbegavede Venner, derom vidner den Afskedssang,
som Digteien I. Neitt strev til ham ved hans Til/
bagereist til Norge, og som, da den ei er optaget i
Samlingen af Reins Digte — her meddeles fra Uge/
skriftet Samleren, hvor den er trykt iZoie Bind
Pag. 337.

Vor Ven! Dig bringes denne Skaal,
Vort Vidne Evan vare!

Og den er fyldt til bredfuldt Maal;
Det er hans egen Låre.

/
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Gid Evans Vrede folge den.
Som kun ved Glasset er Din Ven!
Vor Ven! Dig bringes denne Skaal,
Vort Vidne Evan vare!

Tak for den Dag, da Venssabs Pant,
Din Haand, Du ferst mig rakte ;
Tak for de Timer, som bortrandt
I Lyst, med Dig tilbragte.
Held vare Dig for hver, en Gang,
Vor Kreds Du skjenkte Fryd og Sang!
Tak for den Dag, da Venssabs Pant,
Din Haand Du strst mig rakte.

Gid Norge Dig, sin bedste Ven,
Med varig Fryd omfavne —
Og, see vi Dig ei meer igjen.
Du aldrig Venner savns !
Saa tidt vi sidde glad ved Viin,
Den forste Skaal ssal vare din,
Vort Snsse: leve vores Ven,
Og glad sin Pige favne !

Efter Tilbagekomsien til Norge blev Zetlitz i Mai
Maaned 1790 ester Provst Bulls Ansegning ansar
som personel Aaret
efter giftede han fig med sin Forlovede, den af ham
saa heit elskede Elisa, hvis Kjcerlighed har besjcelet
saa mange as hans herligste Sange. Med hende blev
han Fader til to Senner og fire Dettre, af hvilke
de fersie kun levede^kort, men de sidste leve i Sta/
vanger. I Aaret 1800 blev han Sogneprcesi til Vi/
gedals Prcestegjeld i Bergens Stift. Der var det at



X

Deden forstyrrede hans saa ofte og saa varmt besjung/
ne huuslige Lykke, og bortrev hans elstede Elisa i
Barselseng i Aaret 1801.

Aaret efter blev han atter gist med Christiane
Sophie Fasting v. Krogh, en Datter af Generalma/
jor v. Krogh; og med hende blev han Fader til een
Sen og to Dettre> der tilligemed Moderen endnu
leve i Hvidesee Prcestegjeld i evre Tellemaken, hvor
han blev kaldet til Sogneprcesi i Aaret 1811, og hvor
han ester fire Dages smertelige Sygdom og en lcen/
gere Tids Svagelighed dede den iHoe Januar 1821.

Om Zetlitz's Character og Rang som Digter vil/
de det vcere overfieoigt om ikke upassende her at feel/
de nogen Dom. Gjennem fiere Decennier have Mcend
as erkjendt Smag og Skjensomhed tilkjendt ham
Krandsen blandt sin Tids lyriske Digrere i vor Litte/
råtur, og Publicum, denne endnu tilforlaoeligere Dom/
mer, har siaofcestet hans Rang; af ingen af vore ly/
riste Digteres Sange heres i vore selstabelige Cirk/
ler saa mange som af Zetlitz's.

At Digteren selv har felt og erkjendt sit Digter/
kald, iscer som Lyriker, see vi ogsaa af hans Fortale
til Samlingen af 1789, hvor han siger: "hvorvidt
"jeg i mine satiriske Digte har vceret heldig, veed jeg
''ikke ; kun det veed jeg, at det er meget vansteligt at
"skrive gode, mm mere vanskeligt aldeles ikke at stri/
"ve Satirer. Lyriske Digte har jeg givet mange af
"og mellem dem mange Selffabssange ; — jeg har
"skjemtet med Jordens Meier og Daarligheoer, jeg
"har sjunget om Viin, Elskov og Glcede, og jeg har
"malet Livets Vei mindre tornefuld, end «mn almin/
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"delig maler dett, men saadan som jeg har sundet den ;
"jeg er imidlertid aldrig kommet Scederne for ncer, og
''jeg er opheiet over den Slutning, som foragtelige
"Cottseqvensmagere vilde gjere fra den Mcengde Sel/
"stabssange til min Scedelighed. -^ Der ere Ideer,
"som man- oftere meder i mine Sange; men det er
"Ideer, som ere mig, alt for levende og kjcere, til at
"de ikke oste stulde forekomme; det er Uobrud enten
"af en Normands Kjcerlighed for sit Land eller af
"den Philosophie, Naturen lcerer et Menneske, der
"uden at vcere letsindig er aaben for ethvert Indtryk
"af Glcede, er tilfreds med Alt, og vilde at Alle
"maatte vcere tilfredse med ham."

Det er overalt afgjort at Zetlitz har sine siersie
Fortjenester af den lyriske Digtekonsts Muse. Prof.
Rh ab ek har derfor ogsaa stuttet nogle Linier, hvor/
med han i Tilffueren i 1321 har hcedret den afdede
Digters Minde, med at anvende paa ham det af Sa/
gen fordanskede, grceste Epitaph:

Spred dine Lokker, Epheu, paa det Muld,
Som Gladens hedengangne Skjald bedakker;
Gyd, Nostnbuss, din Duft om Harvens Guld,
Hvis brustne Streng paa Gravett mat sig strakker.
Lad, flanke Viinstok, under brede Lov
De gyldne Druer om hans Gr^vhsi glede;
Thi disse Strenge var, for de blev Stsv,
Som Roser listige, som Druer sode;
Sig Gratier og Pierider svang
Herned saa tit han til sin Harpe sang.
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Som et Vidnesbyrd om min egen hermed alde/
les overensstemmende Anskuelse af vor ZetlM Digl
terkald og Digterhceder tillader jeg mig at hidscette
selgende Slutningslittier af mit i sitt Tid offentlig/
gjorte lille Digt ved hans Deo.

Naar Venssab sig i muntert Lag vil fryde.
Skal Norges Piger synge dine Qvad;
Naar Normand vit sit Land et Hnsse yde.

Med dine Qvad han ssal det tolke glad;
Og frisse Noser evig smykke ssal

Dit Navn, Du Gladens og vort Norges Skjald.

Om Zetlitz's Character som Menneske har jeg li/
det at tilseie. Det cedle Formaal, han satte sig selv
fom Digter, og som han aldrig har tabt af Sigte,
har han selv tilkjendegivet i Begynoelsen af sit Digt
den norske Hest (See dette Binds Side 27 og 28).
Den Kjcerlighed, hvormed hans Hjerte siog for Ret
og Sandhed, Pligt og Dyd og hans Medmennesker,
fremlyser overalt af hans Digte, selv af dem, hvori
han svinger- Viddets Svebe mod Laster otz Daarlig/
heder. Som et Beviis paa hans cedle Tcenkemaade,
der frygtede Intet mere end at forncerme, stal jeg
hidscette en i Tilskueren for 1795 aftrykt Erklcering fra
ham, Vateret Lye den 28de October bemeldte Aar.

"Tilskueren ville ikke ncegte sin gamle, af ham
"ikke miskjente eller stjcendede. Ven, Plads i sit Blad
"for et Par Ord, somHr. Malte Conrad Bruns
"Satire Oprer ssn userne, og No. 33 af Tids/
"striftet Jerusalems Skomager, opforore ham
"til at sige. '
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"Blandt det Meget, matt bebreider mig, finder
"jeg kun Eet, som fortjener en alvorlig Besvarelse;
"det er dette : Jeg stal have strevet en Pastil over
"den hele agtvcerdige danste Nation. Derovex erklce/
"rer jeg mig saaledes : jeg vilde ikke fortscktligen for/
"ncerme noget Menneske, end sige et heelt Folk; men
"jeg kan ikke ncegte, at det paaankede Sted af mit
"andet Brev til Arist er forncermoligt — vel endog
"forurettende. Det er alt for let at seile i et Indi/
"vids, end sige en Nations Karakterisiik, og det er
"saaledes heel muligt, at jeg i hiint fatale Sted kan
"have gjort det danste Folk Uret: hvad forn er vist,
"er: at om min Dom end ikke havde feilet, burde
"jeg dog ikke med saa liden Delikatesse have berert
"en national Feil ; og al jeg Intet veed til Min Uno/
"styldning, uden min Uvillie mod det Uvcesen, som mit
"andet Brev til Arist ivrer imod, samt at det er na/
"turligt , at Heden overdriver. Jeg erkjenoer det
"herved for en Feil, den jeg angrer, og jeg uobeoer
"mig Nationens (edelmodige Tilgivelse. Jeg gjer
"denne Tilsiaaelse, fordi jeg feler det at vcere mitt
"Pligt; ingenlunde af Frygt for det farlige Had,
"eller den ha an en oe Foragt afen heel Million,
"som Jerusalems Skomager spaaer mig ; thi i min
"Karakteristik af det danske Fylk findes intet Trcek
"af hierosolymiransk Hevngjerrighed.

"De mange fattige Udfald nwd mig, som disse
"Hjernefosiere indeholve> ville ikke stade mig hos et
"tcenkende og retsindigt Publikum, eller friste mig til
"nogen Kamp med deres Forfattere, dem, jeg tilsiaaer,
"jeg ikke kan siaae mig imod, siden Fordreielser,Anek/
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«dotjagt og übefeiede Demme over en MandsHen/
"sigter, ere Vaaben, som jeg aldrig har sert, og al/
"drig stal fere, saadanne Vaaben, som ingen god
"Mand vil bruge, eller kan beheve. Men dette stal
"jeg dog sige, ikke til Hr. M. C. Brun og Jerusa/
"lems Skomager, men til Publicum: at jeg, som er
"sed i et Land, hvor Frihed er celore end fra i Gaar,
"og hvor den trives under monarkist Regjering, er
"Monarkiets varme Ven, at jeg saae,. og seer med
"Grcemmelse, hvor travelt man har med, at gjere os
"ilde tilfreds med vor Lykke, og at jeg befrygtede ser/
"gelige Virkninger af saadant Forhold, og da strev?—
"saaledes, som jeg kunde — derimod, det vil ikke ned/
"scette mig i nogen billig Mands Tanker — Jeg er
"desuden den, der offentligen kan sige: Ikke allene
"mine Venner, men Enhver, der har noget Bekjendt/
"stab til mig og min Tcenkemaaoe, vil frikjende mig
"sta Egennytte og Smiger — Jeg stylder ingen Stor/
"mand Noget, jeg har ikke ferste eller nogen Haanos
"Adresse til nogen Formaaende — jeg har aldrig sagt
"noget Menneske offentligen en tom Compliment —
"mig er det aldeles «vitterligt, at man, som Forfat/
"ter, kan i Dannemark gjere sin Lykke ved at strive
"mod demokratiste Grundscetninger ; og min Lykke
"har dog endnu ikke givet Ret til at mistcenke min
"Mrlighed. .

"Jeg stal siutts! med denne Erklcering: jeg vil —
"saalEnge jeg Haaber at mine Arbeider ikke stade
"det, som, efter min er den gode
"Sag— ikke nedlcegge Pennen; men, übekymret for
"Samtidens Agt eller Foragt, overlade det til den
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"retfcerdigere Efterslcegt at bestemme mit Vcerd, som
"Digter, og til mit Hjerte at bestemme mit Vcerd
«som Menneske."

Bor Digters Fcerd som Menneste og Hmbeds/
mand har Bonden Thormod Knudsen Schedal,
Skolelcerer i Hvidesee, saa sanddrue og saa vakkert
stildret , at jeg stal trcede tilbade og lade ham tale
ved at hidscette hans Digt

ved Hrcesien Zetlitz's Ded.

Saa brast da og dit adle Hjerte,
O gode Zetlitz, Dydens Ven !
Befriet fra al jordiss Smerte

Han til det Bedre ilte hen.
Han har nedlagt sin Vandrestav
Og Venner serge ved hans Grav.

Hans VEgtemage Hine vader
For Tuber af en elsset Mand,

Hans gode, elsste Born degrader
En Fader, de ei glemme kan.
De savne ham i huuslig Kreds
Hvor fer han fad blandt dem tilfreds.

Lad Graven kun hans Urne gjemme!
Hans Minde byder Deden Trods,

O aldrig, aldrig kan vi glemme
Den Tid, han lovede blandt os ;

Thi i hvad Krebs han sig befandt
Han alle Godes Hjerter vandt.

Af Egennytte ei hans Hjerte
I Livets Forhold fangstet var;
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Han rottes dybt ved Bredres Smerte
Og med en hjelpsom Haand var snar.
Den stsrste Vellyst for hans Sjel !
Var stedse den at gjore vel.

Han har opnaaet en Digterare,
Som ei med Tiden let forgaaer ;
Geniets Prag hans Skrifter bare.
Maassee i flere hundred 2lar
SM end hvad han^til Harpen sang
Fremtrylle Gladen mangen Gang.

I Selssab, hvor han var tilsteds
Blev traurig Kjedsomhed forglemt;
Han vidste at fremlokke Glade
Ved Vittighed og muntert Skjemt;.
Ved sin utvungne, blide Aand
Han heldig leste Tvangens Baand.

Sit Kald han forestod med Mre;
Naar han i Herrens Tempel stod
Han tolkede med Kraft den Låre,
Som ene styrke kan vort Mod,
Saa vi i Nod forsage ei
Paa Livets tornefulde Vei.

Og disse var de sstldne Dyder,
Der gjorde ham for ps saa kjår;
Fra rsrte Hjerter Suk frembyder
Fordi den 3Edle er ei. MM.
Hans frie Aand fra Stsvet foer.
Og i de lyse Egne boer.
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Meb denne korte Udsigt over vor Digters Liv og
Character maa jeg bede Laseren tåge til Takke.

For min Plan og Fremgangsmaade med narva/

rende Udgave haaber jeg i det Foregaaende at have
gjort Publicum fyldestgjsrende Rede. Kjart stal det
vare mig, om man vil billige den; men om end ikke,
trester jeg mig dog til at forsvare den for den heden/
farne Digter selv, nåar vi medes hiinsides Graven.

Med denne Udgaves Uovortes, som i Henseende
til anden Deel, der allerede er under Pressen, vil bli/

ve aldeles som denne Deels, haaber jeg man vil va/
re tilfreds. Jeg havde ensset at kunne pryde den med

et Portrat eller endog kun et Silhouette af Digteren;
men hos hans efterladte Familie og Venner saavel i

Hvidesoe som i Stavanger har jeg forgjaves ladet ss,
ge et saadant. Skulde nogen Laser af dette eie eller
kjende noget Portrat eller Silhouette af Digteren;

stulde endelig nogen Laser af denne Udgave kjende no»
get af Zetlitz selv senere end 1789, og udenfor de
ovenfor anmarkede Stykker, offentliggjort Digt, der
af Mangel paa Kundssab derom er udeladt i denne
Udgave, da vil et Laan af hiint og en Udssrift af dis/
se, eller endog kun en Anviisning til hvor de findes,
meget forbinde mig. Og dersom jeg er saa heldig at
erholde noget Portrat eller Silhouet, eller noget ikke
aldeles übetydelige Bidrag til denne Udgaves Forsgelse,
stal jeg strabe at levere saavel et Kobber/ eller Steen/

Tryk as hiint som et Aftryk af disse, og, om jeg der/
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til maatte blive opfordret— tillige af den ovenomtalte
Oversattelse af Horatses Breve som et Anhang til
denne Udgave.

Arendal, i Midsommer 1825.

E. M. Schwaeh.
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L o r e.
En Ballade fra dette Aarhundrede.

(179 5.)

Skjenne, herer en Ballade
Og en af de elendigste,
Hoor intet Svcerd anretter Skade

Og intet Gjenfcerd er at see;
Hvor ingen MidMsklokke lyder.

Og ingen Ugle Vanheld spaaer.
Og ingen lumpen Karl fortryder
Den Ned, ham ei til Hjertet gaacr.
Og ingen tosset Nonne bliver
Sin Kjcelenstab, Legenderne,
Og Amme utroe, og begiver
Om merke Nat i oybe Snee,
Og fra sin Celles varme Puder
Til kolde Kirkegaard sig hen;
Og paa sin Elsttes Gravsieen tuder.

Og findes ded om Morgenen.
Om siigt jeg vilde, som jeg kunde,
(Thi det er let at kunne siigt)
Saa taaler S t a a l *) det ingenlunde,

) Übgiveren af Maanedsslrift for Damer, hvori dette Stykke
offentliggjort. Det maa bemerkes, at dette Månedsskrift
tom i Aaret I?y3.
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Og ingenlunde Venstabs Pligt.
Og Venstab har jeg, troer mig Piger !
Varmt Venstab for enhver af Jer,

Og S taal paa Prent hver Maaned siger :
At han aldeles Eders er.
Os kunde det da ikke stiM

I denne Felsomhedens Tid,
Om kun en Myg ihjel at stikke,

Og klemme Livet af en Mid.
I dåane nåar I Blod kun tcenke.
Gid Kammerpigen daanede

Naar hun Carminens Blod ter sicenke
Paa Eders Kinoers nye Snee!
Og I, os altid kjcere Dukker,

Nåar Eders Sjcel ansiukken er
Ved Feleriets tydste Sukker,
Og Maanesyge plager Jer;
Maa da min Lore Eder lcere

At I som Tosser handlet har ;
Maa lumpne Wilhelm Speilet vcere.
Som viser hver sin sede Nar.
Saa mine Dettre — jeg har tyende.
Hvis Ansigt lover Galstab nok —
Sin Klogstab lcere stal af Hende,
Sin Klogstabs Len af Eders Flok.
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En Freken var Lore af Vyrd og af Steder,
Og Dyder hun havde paa Frekeners Vis :
Hun grced med de tydste Romaner, som grceder
Hoer Messe til Trods for Critiquerens Riis.

O Tydstland, o Tydstland ! Du Hermanners Land,
Hvor dybt Du er sjunket i Nonsens og Vand.

Hun elskede Maanen, den blide, dell gode.
Den rene, den knoste, den Svcermeres Ven,
Og selv gjorde stundom en grceoenoe Ode

Til Maanen — den Grumme! hun lcrste ei den
O Tydstland :c. «. ,

Saa gjerne hun holdt i oe snehvide Hcender
Den lette Roman, og med Dinene dråk
Det Nonsens, som Felelses Lygtemand tcender.
De Maaner, de Oh'er, de Ha'er, de Ach !
O Tydstland :c. :c.

Hun sang til Claveret de siegoartste Sange;
Den lydiste Tone, saa smeltende bled,
Forkorted' de Timer, der aldrig var lange

Og tunge for Pigen i Virksomheds Skjed.
O Tydstland «. «.

Hun sygelig lesped' hvert Bud til sin Terne,
Og sesterligt Hjertet for Fluerne siog,
Og Vceveren havde hun myrdet saa gjerne,
Men Tanken om Blod al Beslutning borttog.
O Tydstland :c. «.
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Til Nu havde Lores uskyldige Taarer
For Andre kun vcedet den fergende Kind.
Men hvo er en Daare og seger ei Daarer!
Hvo seger en Daare og finder ei sin ?

O Tydstland le. le.

En Aften begegnes den yndige Lore,
Vestraalet af Maanens det hellige Blik,
Af Vilhelm, en Pngling med Treie og Spore

Og smcrgtende Dine, paa Tydsternes Skik.
O Tydstland :c. le.

De medes, de standse, de kjende hinanden:
"Hr. Vilhelm, er Maanen ei gruelig skjen!"

"Ncest Lore," "Tie Smigrer!" Ha! knuser den Anden,
"Ha ! knuser den ! Lore allene er stjen." A

O Tydstlattd le. le.

Vegjcerlig han griber modsiridende Hcender,
Med Sukke og Kysse dem kraftlese gjer:

"O Lore, o saae Du den Lue, som brcender,
"Som tcerer mit Hjerte! for Lore jeg deen"

O Tydstland le. le.

Med eftergjort Mismod (Til Selstabers Hceder,
Som lcere at lege med Felelser) han

Oplefter sit Die mod Maanen, og grceder.
To Maaner hun ster i spigagtige Vand.
O Tydstland le. le.
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Nu trykker han heftig de brcendende Lceber
Heitidelig/falst paa den stjelvende Haand,
Og flipper, og iler. "Ach, om han sig drceber,
"Omsocevet af Werthers forklarede Aano !"
O Tydstland le. le.

"Ha, Vilhelm, ha, Yngling! din heftige Smerte
"Ledsager Dig ilde — Kom laan mig din Arm!
"Jeg Maanen har seet i dit Die, dit Hjerte

"Slaaer cedelt og stort i din elskende Varm."
O Tydstland le. :c.

"Bestcegtede Sjcele vil Himlen forene.
"Kom Wdle! Din Lore for evig er din.

"Den smilende Maatte, den natlige Scene
"Velsigner vort Mede. Du, Vilhelm ! er min."
O Tydstland le. le.

Naar Maanen gik blid paa den skyfrie Himmel,
Og nåar Philomele isiemmed' sin Sang,
Fra Kyndinger langt, og fra Vandrernes Vrimmel
De segte den merke, den eenlige Gang.

O Tydstland le. le.

Der tåled' de over hvad Miller har strevet,
Og Gsthe forgiftet sin Tidsalder med:

Det Våas, som har tusindePiger henrevet,
Og siyrret end flere familiers Fred.
O Tydstland le. le.
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Omsider faae Barden den eenlige Lore

Forladt af sin Vilhelm, med forskende Blik
Hun segte ham udi hver Treie, hver Spore,

Hvert smcegtende Die i Vrimmelen gik.
O Tydstland :c. le.

Forgjceves — han fiyer fra den grcedende Pige.
Hun klager sin Ned i den enlige Lund: s
"O Vilhelm! Du kunde de Levter da svige,
"Du svor mig i Nattens den hellige Stund?"
O Tydstland le. le. .A -

"Ha, ter Du da spotte medvidende, Maane, '
"Ha, kan Du forglemme dm LoreAdin Eed?

"Og, grum i din Seier, den Pige ei staane,
"Som trofast i. trolest Arme. sank ned ?" z

O Tydstland le. le.

Den grcedende Lore hensvinder blandt Klage,
Den sergende Moder utrestelig er,

Den aldrende Fgder feer cengstlig tilbage.
Mod kommende Dage med Kummer han seer:
O Tydstland lc. lc.

"O Datters Min Vellyst! min Molthed! min Lore!
"Din bankende Barm og din blegnende .Kind / .5

"Mit aldrende Hjerte, som Spyd, Hjennembore, - >.
"Betroe mig din Kunzmer. O! er den ei min?"
O Tydstland le. le.
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Hun redmer, hun blegner, hun knceler,hun skrifter:
"O vee mig!" saa segned' den aldrende Mand.
Fordcervede Moder sin Kummer omskifter
Til rasende Vrede, hun tcemme ei kan.
O Tydstland :c. :c.

"PaaDeren, paaDeren! tag med Dig dit Minde!

"Jeg aldrig en Datter har havt i mit Skjed.
"O, maatte den Dag iblandt Dage forsvinde,
"Da sagdes til mig: Du en Datter har fed.
O Tydstland le. le.

"Paa Deren, paa Deren! udcediste Qvinde!
"Jeg aldrig en Datter har havt i mit Skjed.
"Paa Deren, paa Deren! tag med Dig dit Minde
"Min Datter, dit Afstum ! o gid Du var ded."
O Tydstland le. le.

I eenlige Astrog hos gammel Matrone,

Forstedt af sin Mo'er og begrcedt as sin Fa'er,
Den svcermende Lore blev Moder, ei Kone ;

En Kjcerligheds Martyr til Verden hun bar.
O Tydstland le. le. .

Forhungrede Engel oplod sine Lceber,
Til Afsted han grced og saa sovnede hen.

"Ha Vilhelm !" saa sukkede Lore, "Du drceber
"Din Sen og hans Moder !" saa sovned' hun hen.
O Tydstland le. le.
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Den Gamle gik hyttet i Velgende Kappe,
Den elskende Fader! sin Datter at see,

Tilgive og signe, og Glutten at klappe,
Og lcere den lidende Moder at lee.
O Tydstland le. le.

Han kommer — et Stille, et dedeligt Stille,

Ncer Deren ham meder og iisner hans Blod,
Og tunge, af Ahnelse, Taarerne trille.

Og Grunden, den fcengsier hans synkende Fod.
O Tydstland le. le.

Han banker — Nu aabnes tilsluttede Dere :
"Hvem banker ?" "En Fremmed, som beder om Huus."
«Gud huse Dig!" hulker en Rest, "disse Dere
"De aabne til Sorgens og Grcemmelsens Huus."
O Tydstland le. le. ,

''Seg aydensieds Lye. Hvem vil hvile blandt Dede,
"Mit Huus er en Grav, og en frygtelig Grav,
"Ja Gravett er ikke saa stummel og ede."

Den tumlende Vandrer et Skrig fea sig gav.
O Tydstland le. le.

De grcedende Terner paa skjelvende Hcender
Fndbcere den Gamle, den Velgende Drage
Oprives at lette ham Aanden — man kjender
Qen Henvedes Fader og Faderbarms Magt.
d Tydstland le. «.
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Han vaagner, vildr stuer det bristende Die,
Seer Kisten — da siandser den flygtende Aand —
Han kravler sig hen til de Dede med Meie

Og, favnende begge, opgiver sin Aand.
O Tydstland le. le.

Åssides fra Huset, bag skyggende Linde

I hemmeligt Stille man aabned' en Grav;
Den modtog dem alle — Et lmerigt Minde

Den ncermeste Geistlige siden dem gav:
O Tydstland le.le.

Man lceste — "Her hviler den vcerdige Fader,
"Som deende tilgav sit feilende Barn.

"EnOige^ uheldig, ved Tydsternes Sladder. ?
"En Engel, hvis Fa'er var det stjcendigste Skarn."
O Tydstland le. le.

Tit lcese de landlige Piger, og grcede,

DenAprcekende Dteen — O, de Taarer der faldt
Er mere end al den uheviste Vcede ,^

I det, som os Miller har vandig fortalt.
O Tydstland le. le. ,

I svcermende Piger ! som lystes ved Taarer,
Beseger den tit, den forbedrende Steen;

Thi Lores Erindring den lceger, stjent saarer.
Hust: Viisdom, som kommer i Graven, e

seetu

O Tydstland, o Tydstland ! Du Hermanners Land,
Hvor dybt Du er stjunket i Nonsens og Vand.


