
indenfor« (1800; 43). Errits9)-manden satte til 
jul hyldepinde over alle d9)re (0Jylland; 44). En 
hyldegren opbevaret i huset vrerner mod hekses 
fortrred (Angel; 11), Iigeså hyldeved brugt som 
brrendsel (45); er 9)llet forhekset, så det ikke gre
rer, fyres med hyldegrene under bryggekedlen 
(46) eller noget af 9-lllet hreldes med trylleformel 
i bageovnen ophedet med hyldekvas, så må hek
sen vise sig, skoldet og forbrrendt (1700-t; 47). 
Giver fl9)den ikke sm9)r som f9)lge af forheksel
se, srettes i krernen eller krernestagen lidt hyld, 
helst »flyvehyld« (48), sml. r9)n bd. 3, eller krer
nen skoldes med dekokt af den gr9)nne inder
bark (VJylland; 49). 
I en omstrendelig ritus indgår gl9)der af hyld for 
at få tyv til at bringe det stjålne tilbage (0Sjrel
land; 50). Forhekset person skal stå på ung hyl
degren og stryges tre gange med to hrender fra 
issen og nedefter til jorden, mens en trylleformu
lar fremsiges (47). 
Fingerlang stump hyldegren anbragt på srerlig 
måde i t9)jret beskytter k9)erne på marken (Få
borgegnen; 51). F9)r St. Hans aften sretter man 
»hyldeskud« (l9)vede hyldekviste) i h9)rstykket 
som vrern mod heksene og for at drive h9)rren i 
vejret - den skal blive lige så lang som risene 
rager i vejret (NFyn; 52), de kaldes på Sjrelland 
»hyldeblus« (53), i NVSjrelland hedder det at 
maje h9)rren og vrerner den mod uheld (54), sml. 
pil bd. 2, r9)n bd. 3. 

LITTERATUR: (1) 161 1906/ 31d;609; (2) 488j 2,8f; 
(3) 546 15,1927,62; (4) 488j 1,115; 941g 59f; (5) 161 

1906/23:503,767; 24 90; (6) 161 1906/23:52; (7) 450 

36; (8) 885 11,1942,229; (9) 161 1906/ 23:606; (10) 
449 1950,26; (11) 107 1948-50; (12) 161 1906/ 23: 
506,546; (13) 24c 12; 161 1906/23:333; (14) 549 153; 
(15) 830 6,1886,95; (16) 24 53; 466b 42; (17) 891b 

1819,196; 891 C 282f; (18) 228g 23408; (19) 161 1906/ 
38:522; (20) 488g l,40; 228e 1,715; (21) 830 6,1886, 
14; 488 9,1888,39; 634 15149,16867,18754; (22) 830 

8,1887,181; 161 1906/23: 1042; 107 1963; (23) 488i l, 
343; (24) 488i 4,582f; (25) 488g 1888,75; (26) 161 

1906/23:82; (27) 941d 45,102; (28) 675 1805,351; (29) 
243 1,1955-59,21; (30) 161 1906/23:244; (31) 488 8, 
1886,45f; (32) 488i 1,128; (33) 488i 1,297f; (34) 794 

9,1881-83,353; (35) 488j 2,8; (36) 24c 25,42; (37) 
228c 74; 169 7,1911,321; (38) 488i 6.2,176; (39) 634 

12006; (40) 488i 5,346; (41) 488j 5,49,205,222; (42) 
161 1906/23:242,281; (43) 739 2,378; (44) 161 1906/ 
23:2251; (45) 1008 4,1916,534; (46) 273 193; (47) 679 

1,462f sml. 464; (48) 891 52; 19 244; (49) 328 1,33; 
(50) 679 1,419; (51) 161 1906/23:1023; (52) 760 262, 
441; 830 8,1888,39; 161 1906/23:962; 413a 20lf; 
(53) 830 2,1885,ll0ff og 7,1887,89; (54) 24 53,68. 

13 Folk og flora 4 

SPÅDOMME 

Om en hyld, der gror (1845) ud af kirkemuren 
i Nortorf Holsten og aldrig kan ryddes, skal 
dronning Margrethe I have spået, at der vil ud
bryde krig og et slag stå nrer byen, når trreet er 
så h9)jt, at en hest kan bindes til det. Så hurtigt 
kommer en hvid konge med sin brer nordfra, at 
folk, der arbejder på markerne, nreppe får tid 
til at skjule sig bag m9)gbunkerne. Han binder 
sin hvide hest til stammen, sejrer i det store slag 
og bliver herre over hele verden, som i lang tid 
får fred. 0. 1810 var hylden så h9)j, at den nå
ede kirkens tag, 1813 kom fjenden virkelig ti1 
Nortorf og man troede, at nu gik spådommen i 
opfyldelse - isrer da den danske konge havde 
hvidt hår. Fjenden huggede trreet ned, men det 
sk9)d atter frem. I landsdelen er optegnet flere 
lignende sagn (1). 
Når hyld ved Hoddeby kirke er så stor, at en 
hest kan bindes til den, skal en tysk konge med 
vissen arm ber m9)de den danske konge og begge 
binder deres hest til hylden; de slutter fred og 
Slesvig-Holsten vender hjem til Danmark (2). 
Det samme er sagt om hyld ved Sdr. L9)gum kir
ke, kong Christian IX skulle engang binde sin 
hest til den, men det skete aldrig; gr9)nnes hyl
den for tredie gang efter en omhugning, kommer 
»kongen« eller Holger Danske og et vreldigt slag 
begynder; trreet er et sejrstrre (3). 
Magnus og hans mrend kommer engang ridende 
over Lyrskovhede og det er trange tider i Dan
mark, men endnu (1845) gror en gammel hyld 
ved brer- og oksevejen, og så lrenge den lever, 
kan de befri landet af fjendens hånd; under 
trreet sover Magnus og hans mrend, men de våg
ner til dåd, når Danmark er i n9)d (4). 
Når hyldetrreet på stien overfor Krop kirkes d9)r 
i SSlesvig er så stort, at man kan binde en hest 
til den, kommer en dansk konge ridende på en 
hvid hest, han binder den ved hylden og går ind 
i kirken (5). På Nr. Brarup kirkegård i Ange! 
groede et hyldetrre, som engang var så stort, at 
en dansk konge, der kom ridende, kunne binde 
sin hest til det, men besten åd blade og grene 
og det sygnede ben; trreet skal dog gro videre og 
hrendelsen gentage sig (6). 
En spåkone sagde, at når hylden ved Lindholm 
kirke blomstrede, skulle en krig bryde ud; det 
skete 1914 (7). 
Om gammel hyld ved Agerskov kirkegårds nor
dre side siges, at når den når op til taget, skal en 
dansk konge binde sin hest ved trreet, og der 
kommer en stor krig (8), når det kan b9)je gre
nene ind ad vinduerne, visner det, men f9)lges 
af et r9)nnetrre, og til det binder soldater deres 
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heste (9). To gange er hylden freldet og atter 
groet frem, tredie gang binder kongen sin hest 
til den (10). 1919 var trreet blevet så hi;Sjt -
»man kan se, at det har måttet krempe sig frem « 
(11). Det blreste om 1935, ski;Sd igen frem fra ro
den og blev 1957 plantet om. Christian X har et 
par gange vreret ved hylden, men kom ikke ri
dende, så man venter stadig på, at spådommen 
skal opfyldes (12). 
Når tyrkerne kommer, binder de deres heste 
til en stor hyld groet op i Viborg si;S (13), viser 
trreet sig på et grundt sted Hyldebakkerne i si;Sen, 
bliver det skåret ned, så Sybilles spådom ikke 
skal gå i opfyldelse (14), sml. s. 356. Tyrken 
pri;Sver at erobre Danmark, når en hyld skyder 
frem på Asmild kirkemur (15). 
Om en meget tykstammet hyld i kammerråd 
Valeurs have i Fredericia blev sagt, at når den 
gik ud, ville tyrkerne erobre byen; ryddet i för
bindelse med anlreg af parkeringsplads (15b). 
Kort fi;Sr verdens undergang står en hyld på 
holm ved Bellinge bro over Odense å og en kon
ge binder sin hest til den (16). Når en hyld, som 
engang vokser ud af kirkemuren i Asminderi;Sd 
NSjrelland, er blevet så stor, at en hest kan bin
des til den, drrebes de fleste danskere i en krig. 
Det var i !ange tider almindeligt, at kirkegrenge
re brrekkede skud af hylden, så den ikke blev 
sti;Srre. Lignende sagn kendes om hyld på Sale 
kirketårn ved Vinderup NJylland. (17). 

LITTERATUR: (1) 614 378-80; (2) 161 1906/23: 
3353; 877 1,1933,161; (3) 877 1,1933,161; (4) 161 

1906/23:3345; (5) 161 1906/ 23:3361 (1945); (6) 885 

14,1937-38,127; (7) 885 15,1938-39,80; (8) 488j 2, 
231f; (9) 488j 2,234; (10) 488i 3,375f; (11) 935 86; 
964 12/8 1947; (12) 149 15/ 10 1959; (13) 488 6,1883, 
234; (14) 488j 3,273; (15) 383 47; (15b) 107 1976; (16) 
278 11,1938,48; (17) 488i 2,337 og 488j 3,52. 

V ARSLER, KALENDERREGLER 

Skyder en hyld frem ved husets syld, betyder det 
lykke (1), sml. s. 192. 
Der di;Sr altid mange mennesker, når hylden 
blomstrer (Hvirring 0Jylland; 1 b). 
Blomstrer en hyld to gange på et år eller om 
vinteren, varsler det di;Sdsfald i ejerens familie 
(2). Da en gammel kone ved Roskilde fjord var 
di;Sd, visnede det hyldetrre, hun for 55 år siden 
plantede sammen med kreresten (3). 
Når hyldebrerrene. modnes, begynder hi;Snsene at 
frelde fjerene (Sjrelland, Fyn; 4). 
Gammelti;Sl skal brygges, mens hylden blomstrer 
(NSjrelland; 5) og silden saltes, så er den bedst 
(Bornholm; Fur; 6): Når hylden blomstrer på 
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hyldeslet, • så er det tiden, da silden sretter • 
som blink af lyn i de lyse nretter • om landets 
kyster sin stime tret. • Skal lreggesilden få kraft 
og fylde, • så må den lregges i duft af hylde 
(Bornholm) Chr. Stub-Jr)rgensen (7). Når hylden 
står hvid, leger suderen og bider på krogen (8), 
men ålen er lunefuld, snart inde ved land og 
snart langt ude (IEri;S ; 9), og der er ingen blank
fisk = sild, makrel etc. i handelen (Mi;Sn; 10). 
Når hylden blomstrer skal havren skride (NFyn ; 
10b). 
Om foråret stod man tidligere op om morgenen 
for at klare arbejdet og havde behov for et eks
tra måltid: bonden og hans tyende måtte savne 
förmiddagens mellemmad ca. kl. 8, til hyldens 
knopper var så store som musei;Sren (11), og når 
bladene kunne drekke et i;Sje (eller grenene), be
gyndte manat sove til middag (12). 
Usredvanlig strerk duft fra blomstrende hyld 
varslede snarlig regn eller torden (13): rengfang 
dufter fra kålgårdsdiget • og hyld bag lavendlers 
hegn, • ved da gamle An' Vrever for vist, • at 
natten vil ende med regn Jeppe Aakjar (14). 
Når katten river i hyldetrreet, bliver det storm
vejr (NVSjrelland; 15). Mange hyldebrer spår 
kold vinter (16). Når ri;Snnebrer er ri;Sde, · er 
honningtrrekket i;Sde; når hyldebrer er sorte, • er 
sommeren ganske borte (Asum Fyn; 17). 

LITTERATUR: (1) 519 52; (lb) 413a 25f; (2) 830 

9,1888,234; 520 53; 161 1906/ 23:1977 (Djurs!.); (3) 
380 nr. 49,1954; (4) 586 1,1879,474 (Sjrell.); 760 277, 
562; (5) 250b 31 (Horns h. o.1820-30); 128 47; 941/ 

79; (6) 822 142; 449 1947,27; 161 1906/23:683; 502 

37; (7) 867b; (8) 457 juli 1954; 648B 61; (9) 477b 50; 
(10) 64 27/ 6 1955; (10b) 760 402,560; (11) 488/ 1, 
1891-93,39f og tb.1,31f; 19 243 (Fyn); 760 277 sml. 
168; 339 218 (Tåsinge) ; 278 1928,179 (Langel.); 292 

200 (Agersj.'l) ; (12) 830 8,1887,42 (Mors) ; 488/ 1, 
1891-93,39f, 488g 1,32f; 520 53; 19 243 (Fyn); 760 

277; (13) 469 147f; 397c 101; (14) 1002d 173; (15) 
684 210; (16) 65 17/ 11 1941; (17) 278 9,1936,24. 

T ALEMÅDER M .M. 

I Jyllands magre egne har folk en abildgård, selv 
om den kun har en hyld og den står en halv mil 
fra huset (1). »Det fus i reblehaven«, sagde krel
lingen - hun havde kun en hyld og en pil (N
Fyn; 2). 
Fi;Sr tysken bliver dansken god, • gror figen af 
hylderod (1879; 3) ; fi;Sr vokser figen på hylde
rod · f9)r lybsken vorder dansken god (1875; 4) . 
Når der er fare på frerde siges: hj.'Sgen er i hyl
denl (Sjrelland 1875; 4). 
Ved Johanne Louise Heibergs afskedsforestil-



Hest bundet til hyldebusk på tegning af Niels Skovgaard i »Udvalgte srj)nderjydske folkesagn«, 1919. 

ling på teateret i K(llbenhavn 1864 kastede en 
mand en buket med hyldeblomster op på scenen 
- for at hylde hende og fordi hun nu blev »lagt 
på hylden « (4)! 
Et m(llnster, som kniplepigerne i VSlesvig brugte, 
hed hylblåster = hyldeblomster (5). Hyldebrj)sse 

er militrer slang for let automatisk håndvåben 
(6). 

LITTERATUR: (1) 488d 403; (2) 519 4; (3) 586 2, 
473; (4) 919 5.2,1875,170; (5) 228e 1,716; (6) 85b 109. 

PROSA OG POESI 

Hylden er nresten det eneste st(llrre trre, der 
blomstrer ved St. Hans, og derfor er hylden 
gået ind i vor bevidsthed som sommerens trre, 
som om al h(lljsommers dejlighed str(llmmede ud 
af disse sk(llnne mathvide, bl(llde blomster. Hyl
den er proletar, den har ingen steder hjemme og 
er dog allevegne. Den plantes ikke - men den 
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finder selv et tilfreldigt sted .. . ofte uheldigt, 
men undertiden så velvalgt, at ingen havearki
tekt kunne have anbragt den bedre (1). Fattig
mands trre - det er hylden! Se, hvor den n(lljsom 
med plads og sol st(lltter sig op til en lerklinet 
vreg og ligesom beskyttende breder sine grene 
ud over de barbenede b(llrn, der leger i dens 
skygge! Se på hylden, når den står i sin hjem
megjorte pragt - når den slår sine gulhvide skrer
me ud og breder en krydret, bed(llvende duft 
omkring sig! Hvor pynter den på huset, både da 
og siden, når de hvide skrerme er blevet til sort
violette brer, der slår gnister i solen. Sophus 

Bauditz (2). 
Den lyser eventyrligt gennem sommernatten og 
dufter af s(lldme og hemmelig arorna; en sund 
og lregende ånde str(llmmer ud fra de store blom
sterskrerme med deres luftige broderi. Det er 
vor danskeste busk, ukuelig og sej som vor 
grundstamme Sofus Franck (3). Hylden [står] i 
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blomst og slynger sine hvide mrelkeveje af 
stjernesystemer over det danske land ... midt i 
sin ukuelige sejhed [bevarer den] et lige så lyst 
og venligt og dansk smil som b!llgen. Dens sind 
er mildt, dens smil er lyst, dens vresen er sejhed 
og ukuelighed, ub!lljelig vilje og styrke til at gro 
under de vanskeligste og besvrerligste vilkår ... 
Er der noget trre, som har de danske nationale 
gode egenskaber, så er det den! (4) ; en stor busk 
med blomster, som var det vintersne i det som
mergr!llnne ... den og lindetrreerne blev gennem 
alle årene i minde Danmarks duft og dejlighed 
H . C. Andersen, En historie fra klitterne (1860). 
Havde vi ikke b!llgen, kunne hylden udmrerket 
blive vort nationale trre. Man kan dårligt trenke 
sig et dansk landskab uden hyld C. A. HjermjJe 

(6). 
J eg kender ikke noget dejligere, finere trre end 
hylden. Dens gr!llnlighvide blomster med det 
rene skrer er jomfrueligt sk!llnne Achton Friis 
(7), den duft af hyld, der er os så krer, så hjem
lig og liflig som lugten af vort grove, m!llrke 
br!lld ... Hyldens skrerme med deres gullige l!lld 
som af gammelt elfenben. - Mon nogen busk 
så trofast som den har bevaret erindringen om 
de lrengst forsvundne somre. Den blomstrende 
hyld var det f!llrste syn, vi m!lldte, når vi slap ud 
i friheden i det blomstrende land; og det for
bandt sig på en hjertelig og selvf!lllgelig måde 
med billedet af bondegårdens lrenger ... Regnet 
for noget videre blev den aldrig. Den skyggede 
over et vandtrug eller gårdens m!lldding, groede 
mellem nrelder og udrangeret gods .. . Men noget 
h!lljtidsfuldt ur!llrligt lå som en aura over den 
blomstrende busk. Den fik lov til at stå på sit af
sides grosted ... den var i al sin upåagtethed 
hjemmets hellige trre - og gemt bag det m!llrke 
l!llv, de hvide skrerme og tunge sorte frugtkla
ser havde en dryade sin bolig. Hun var ikke 
klredt efter grresk eller italiensk mode. Hun 
lignede snarere en krer gammel bedstemoder. -
Et eventyr i sig selv er hyldens hvide blom
string. . . i den lyse nat kan vi se de blomstrende 
hegn indstrege markerne med tågestriber af 
hvidt Hans Hartvig Seedorff (8). 
Hele Sjrelland over blomstrer hylden, i byerne 
og på landet, K!llbenhavn selv er fuld af de store 
dunkle buske med hvide hrender bredt ud imod 
vejret, en kuppel af duft og svalhed, de dufter 
venligt, hele K!llbenhavn dufter som en stor sval 
seng med gr!llnne omhreng (a); hylden [rejste] 
sine telte, det sikre h!lljsommertegn, hyldens lam
per i den lyse nat, den modne, krydrede duft, 
som har en smag i sig af bindestuer og greste
kamre og sommerferier (b) - de gr!llnlighvide 
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duftende blomster, der kuplede sig i lyse nretter 
og gjorde aftenluften så svanger, de smed blo
steret, som små udringede srerke, i st!llvet, og nu 
er de tunge sorte klaser af brer, duggede af regn 
og som dyppet i skumle nretter - sommeren og 
sommerens duft! (c) Johannes V. Jensen (9). 
I hegnet var hyldens brede skrerme ved at folde 
deres gryn ud til stjerner og åbne for den kryd
derlugt de gemte Ellen Raae (10) ; lugten af dens 
blomster har en tvetydig s!lldme, d!llvende og let 
kvalmende, som opsteget af en St. Hans-mikstur, 
og tilsat en snigende os af kattepis Christian El

ling (11). 
Det er slet ikke til at forestille sig midsommeren 
uden denne blomstring i hele stakke af gulhvide 
hjul mod en blegblå himmel, en overdådighed af 
s!lldme, hvorom erindringerne står tret. Hylden 
er uden fornemhed. Den har ikke b!llgens magt
fuldhed eller egens vrerdighed og slet ikke syre
nens eller jasminens elegance. Den er den jrevne 
mands trre, vogter af pladsen bag stalden og 
yderst i havehegnet, hverdagsagtig og beskeden, 
men fuld af enkel ynde. Dens virkning er egent
lig at ligne ved den en bondepige i nystr!llget 
bomuldskjole ville g!llre blandt meds!llstre i raf
fineret modeelegance Knud Bavngaard (llb). 
To hyldetrreer ... i deres svulmende, grågr!llnne 
sommerkjoler, rigt oversået med st!llrre og min
dre hvide, gennembrudt halve og hele hjul i let 
og luftig hedebosyning Knud Poulsen (12). Tag 
en enkelt blomst op fra jorden og lreg den i din 
hånd, da ser du, hvor den ligner en stjerne. I 
denne form - den samme som snekrystallets -
bringer h!lljsommeren dig det f!llrste varsel om 
h!llst. Blandt alle vrekster drysser hylden de f!llr
ste Sankt Laurentii tårer - små hitte stjerneskud 
- ud over jorden Hans Hartvig Seedorff (13), de 
drysser deres fine, nudelagtige stjerneblomster 
af sig og str!llr dem ud over jorden som et som
merligt snefald Christine Reimer (14). 
I reldre tiders poesi anvendes hylden mest til at 
understrege en romantisk kirkegårdsstemning. 
L. Thurah er den f!llrste (?), der bruger den som 
sujet (Adskillige poetiske Sager 1721, 95). Det 
store gennembrud i dansk poesi skete efter sidste 
århundredskifte, hvor hylden navnlig benyttes 
i hjemstavnsdigtningen; tiåret 1911-20 nrevnes 
den 185 gange i 185 digteres poesi (15). 
Jorder [liget] • bag hyldebusken hist, at den kan 
str!ll • sit hvide blomster. . . ned . på graven 
Adam Oehlenschläger, Hakon Jarl (1807); på 
moderens grav: Er ej hjertet hårdt som sten, • 
mrerk min idrret, moder krere! • Her af denne 
hyldegren • vil jeg dig en fl!lljte skrere! (Aladdin, 
1805). Vantrevne hyld står s!llrgende • på skumle 



kirkegård K. L. Rahbek 1825. Du blege blomst 
fra d!'ldens stille have, • hvad vil du her blandt 
livets forårsblommer? • Er det som d!'ldens bud
skab, at du kommer? • Har du ej nok blandt tu
sinder af grave? Vilhelm Bergsrpe (16). 
Imellem havens buske, • i solskin, regn og rusk, 
• med store blomster-duske • står der en hylde
busk. • I duften er der lindring, • når hjertet er 
besprendt, • der kommer hver erindring • om gam
melt, krert og kendt H. C. Andersen (5). Den 
sk!'lnne, korte nat så tit • tavs lytted til vor el
skovs sprog, • mens på et blomstertreppe hvidt • 
visad i hyldebuskens krog Holger Rrprdam (17); 
jeg skjulte mig under dens hyld med svimlen • 
og vidste som barn ej bedre sted Jeppe Aakjcer 

(18) og blomsterhvide hylde bygger • en hvrelv
ning fuld af duft og skygger, • hvor livet bliver 
godt og blidt Marinus Schneider (19). Ved går
dens lrenger breder hyldebusken • sig blomster
bugnende og saftig gr!'ln, - • et k!'lligt skyggely i 
dagens hede, . så dansk og duftende, så sommer
sk!'ln Thora Lange (20). Hyldens krogede hus
mandsstatur • står st!'lt foran redige stuer Mads 

Nielsen (21). De hvide skrerme • ved hver en 
hytte, • hver lille haves • pryd og nytte. • • Af in
gen farver • og pragt forblindet, • hvor er du 
regte • og dansk i sindet. • • I natten lyser · de 
hvide hrender, • som hylden blidt • mod månen 

vender Valdemar V ester (22). Du var arnens 
ven og vogter, • fattigmandens gode doktor - • 
trre for sagn og eventyr C. Th. J. (23); den er en 
moder !/Sm og god • og vrerner store, små, • og 
af dens blomst kan du, dens ven, • en herlig lin
dring få Otto Andersen (24). De slanke skud 
med glinsende og gr!/Snne, svale blade . de strrek
ker op mod gårdene, en s!/Sndagspyntet vagt. • 
Stråtrekte, lave huse omkring en landsbygade • 
er nresten gemt af hyldens snehvide skrermepragt 
Chr. Hvid Thomsen (25), hylden [spejler] sig 
ren og strerk, • en bondepige i hvergarnssrerk 
Sigfred Pedersen (26), og hylden brerer ynde
fuldt • sin lyse blomsterpragt; • den synes mig 
hver m!'lrkningsstund • en brud i kniplingsdragt 
Karen Skovbo (27). Ak sjrellandspige - mit hyl
detrre, • foran din renhed jeg b!lljer knre. • And 
ind nu min sjrel • som hylden i regnen Harald H. 

Lund (28). 
Hyldene dufter i stuen ind • ude fra Danmarks 
haver Thrpger Larsen (29). Hjertet skrelver ved 
dit simple navn, • du blomst af alle Danmarks 
sommertanker Kirsten Aakjcer (30) hvor hyldens 
hvide blomsterskrerme mretter • med k!lllig duft 
den danske sommernat 0. J. Riisberg Jensen 

(31), hylden dufter s!/Sdt, som kunne roden • en 
regnmret lykke under muld erindre Thrpger Lar

sen (32). Strerk som duften af jasmin • vrekker 

Bondehave hegnet af blomstrende hyld. Maleri af Emilie Mundt. 

197 


	Image 0189
	Image 0190
	Image 0191
	Image 0192
	Image 0193

