Men Jeg Saa Ham Douglas Lloyd
klodshans af h - opgaveskyen - og saa fortalte de ham det. "hille den, saa maa jeg nok med!" sagde klodshans og brødrene loe af ham og red afsted. "fader, lad mig faae en hest!" raabte klods-hans. ... "men det har
jeg!" sagde klods-hans. "her er kogetøi med tinkrampe!" og saa trak han den gamle træsko frem og satte
kragen midt i den. ad gør jeg så d e m e n s - able - ”jeg ved jo ikke, om de andre tænker, at ham kan man
ikke regne med mere, når han er dement. på den måde kan man let blive stemplet, så det bedste er nok at
være åben omkring sygdom- men, selv om det kan være svært at fortælle det.” af j. c. jacobsen, Ø sløs. arkivthy - vogt. de spørger mig ud om denne offic er, men jeg maa sige, at jeg ikke kender meg et til ham ud
over, at han i tjenesten var en bøs herre. i 1864 saa jeg ham ikke men han var vel sagtens med? 1) jeg gik
som sagt og haabede, at jeg skulde blive fri for at deltage i krigen, da de yngre aargang e forlængst var
indkaldt; men saa den 14. jeg ved, der er mange, der ikke vil an- el kende sofus ... - jeg forklarede ham,
at han ikke var rig- tig sportsmand, men jeg vil her paastaa, at han er mere sportsmand end nogen thi en
fanatiker har begreb fanatiker; om sport, men han vil ikke bedsjmrne den upartisk, medens en decideret spiller
rnaa- porten .02 saa- kØrselsstatistik kuske. i efteraaret 1924 talte jeg med en af evald tang kristensen’s
attitudes toward poor informants - oven paa hverandre. der var dyresteg og mange andre gode sager,
som jeg ikke her kan opregne. dertil skulde jo bruges mere en ét hold tallerkener, og der var ogsaa flere hold
gafler og knive, og da vi saa havde afspist, og det var til side, takkede jeg for god behandling og sagde farvel.
men det besøg staar endnu levende for min sildig opvaagnen side 1 - euxdansk.weebly - jeg erfarede af
ham før hans død den lønlige Årsag til dette frygtelige skridt. dog, ... men jeg vil begynde min fortælling noget
længere tilbage. ... efter fem og tyve Års forløb blev jeg frygteligen erindret om denne saa længe forglemte
ahnelse. baglænds vi to sade sammen, men baglænds - hvilket ellers ... - jeg tænkte naturligviis strax,
at hun stod der for at spejle sig i mag, og begyndte i mine egne tanker at moralisere over den kvindelige
forfængelighed, om hvilken jeg har læst og hørt saa meget fornuftigt og grundigt. men jeg tog fejl: hun saae
ikke i spejlet, men underneden, hvor der hang to smaae billeder, nemlig brudens og brudgommens. en
sønderjysk soldats liv og krigsminder fra første ... - jeg gik imod den ene men maatte springe et par
gange for ikke at blive ramt af hans bajonet; men saa fik jeg lejlighed til at stikke min bajonet i siden paa ham,
saa han faldt med et vræl. det danske sprog- og litteraturselskab (dsl) anvendt ... - haven, lige ind i
præstens mark! men der har jeg aldrig været! - i ere her dog vel allesammen!« ... komme efter! i vandet skal
han, om jeg saa selv maa sparke ham ud!« ... ludvig holberg, pernilles korte frØikenstand - meget fejl.
men den gode karl bør ikke fortænke en ærlig mand, at han er tyv i sin næring. lad ham trække saa mange
rynker paa næsen, som han vil, jeg fik dog pengene. men det er tid at jeg taler med hr. leonard og forretter
mit Ærende. (han lister sig til dørren, og kiger ind.) scen. 2 (gottard. jeronimus.) gottard. the blue beret unficyp - ikke saa meget, som ham 01e, del' havde vaeret hernede, sag-de, at de gjorde,' men af og ti1
smutter del' da en enke·t lille en ned gennem spiseroeret. naa, men r kender mig jo, jeg ved lige noejagtigt,
hvornaar jeg har faaet nok. saa snuppel' vi os af og til en aegsandwich - den er ikke som du plejer at dreng og
klappede i hænderne; han havde faaet den ... - tinsoldaten raabt: her er jeg! saa havde de nok fundet
ham, men han fandt det ikke passende at skrige høit, da han var i uniform. nu begyndte det at regne, den ene
draabe faldt tættere end den anden, det blev en ordentlig skylle; da den var forbi, kom der to gadedrenge.
den sidste henrettelse - ejail - jeg saa ham altsaa først ved retterstedet lige før henrettelsen. han var bleg,
men havde fuldkommen magt over sig selv og røbede ingen dødsfrygt. før borgmesteren m. fl. kom til stede,
gik jeg hen til den dødsdømte og sagde halv højt: jens nielsen. han vendte sit ansigt bort og sagde med haard
røst: jeg har ikke noget at tale med dem. earl nielsen paa hundredaarsdagen carl nielsen paa ... - nu
havde jeg saa hørt ham dirigere og altsaa set ham, men stadig kun paa afstand. saa læste jeg en avisnotits om
at han i studenterforeningen skulde fremføre egne kompositioner ved en lørd ags af ten. her var gode raad
dyre, for jeg var endnu kun en stakkels skoledreng og kunde saaledes ikke faa adgang. hvordan knækker
jeg koden? - sl - sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. dette
er hemmeligheden i al hjælpekunst. […] for i sandhed at kunne hjælpe en anden, maa jeg forstaae mere end
han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaaer. naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min mereforstaaen ham slet ikke. bokselskap, 2011 jørgen moe: utvalgte dikt - men glødende roser ham præked
med duft og taarer hans haab. * det var en deilig septemberdag saa mat og rød stod solen og drømte, mens
lette lag ... at hente ham med!» saa tog jeg min bogrem igjen i arm og vandred afsted, men alt som jeg gik, for
vemod og harm mine taarer gled. mette sophie jensdatters 22 breve sendt fra Ørritslev på ... - han
havde skrevet til dagstrup men de vil ikke løse ham hjem, saa svare-de jeg, gaar det nu saa høit det troer jeg
ikke, karl skrædders kone har nylig fortalt for mig, at ret føren bruuen reiste da skrev mads nielsen til ham og
bad ham om at gaa over til hans kone og see om han kunde faa listet side 4 apostolske kirke i løkken
“guds menighed” - men vi boede tæt ved valdemar nielsen, og min mand løb hen og hentede ham. da han
kom og saa, hvor syg jeg var, og saa paa tvillingerne der foran sengen, sagde han, “ja, her ser det ikke ud til,
at du kan undværes, men det ser heller ikke ud til, at du kan leve, men”, sagde han med bævende stemme,
“nu skal jeg fortælle, hvad gud ... georg schlünssen - vejenminiby - jeg husker ham som en høj, lidt
duknakket mand, der var rar, men altid havde ... ikke komme med dem, inden de bliver saa sløje!" jeg sagde
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ikke noget, men en af svendene, det var hans søn, alfred, kiggede paa mig og sagde: "leg skal nok file den for
dig", og glad var jeg. til hvert af bØrnene ebbe og dagmar - gyllingarkiv - hende, satte hun ondt i ham,
saa det gik jo til tider ud over min mor, men hun forstod at tage ham med det gode saa det gik jo ikke saa
slemt. han ... men det fik jeg ikke brug for. da jeg saa kom hjem skulde vi jo have mad, og saa vandrede vi til
anders sørensen, søby. om jeg kom i det danske sprog- og litteraturselskab (dsl) anvendt ... - jeg seer
ham, rinder mig noget, ligesom en slem drøm, isinde; men saa dunkelt og utydeligt, at jeg ikke engang kan
sige, om jeg nogensinde haver drømt om ham. kan og være, det er en det kongelige bibliotek the royal
library - kb - barndommen har jeg i redaktør jessen set en saadan danskhedens ridder. men jeg har aldrig
holdt saa meget af ham, som efter at det af advokat andersen i haders lev er blevet oplyst, at denne mand —
med den skarpe klinge og de mange fængsels straffe — ikke offentlig som et billigt demon-strationsnummer,
men fortroligt i hjemmets ved provst og sognepræst nicolai seidelin bøgh's jordefærd - hoved saa fromt
og stille og gaa ind i det lille kam mer, hvor vi plejede at tinde ham; men jeg troer, at, hvis murene i dette
kammer kunde tale, de saa vilde fortælle om, at i saadanne Øjeblikke gik den gamle tjener for sin trofaste
herres aasyn for at vælte al sin vej paa ham og hos ham øve sig i at sige: «ske ikke min, men din villie ! >
hvad tænkte slangetæmmersken? - bohakon - det kaldes, der vil bide ham, hvis han ikke elsker det: men
jeg saa med studsen dyret i dets stumme slange-nøgne forladthed, og jeg rørtes af et glimt i dets Øjne. thi de
Øjne elsked mig med en talende flamme: ”skønt vore viljer strides, er vor lyst dog den samme”. [… ”]
guddommelige slange! jeg var min kraft berøvet, the lemniscate and abel's discovery of complex ... - the
lemniscate and abel’s discovery of complex multiplication for elliptic curves. christian skau ... men da jeg paa
samme tid ble foreslaaet til at erholde et ... dy + ˚(x)dx = 0, saa har jeg s˝gt og fundet en almindelig methode,
for at bestemme den form som funktionen ˚m a have, for at det complete integral af denne 1 frøkjær folk. el-vis - men jeg gik ud at høste min moder tog neg og bandt op en lille ... hans og jeg var derovre, da saa jeg
hende og hun stod mig an. ... blev til med ham hun var faldet for saa græd hun saa svært, men moderen var
en troende moder fra sønderhede i hostrup sogn, marens fader var fra fouerfelt ved esbjerg. ... ddb 1897-7
og 8 - ndhs - bort! jeg som har syndet saa stygt, faar lov at være jesu ven. han tilgiver mig og glemmer min
synd! han saa jesus som sin frelser. da begyndte han at elske paa en anden maade end for og han kunde
svare, da jesus spurgte ham : herre, du vecl alle ting, du ved, at jeg elsker dig. men i sit hjerte har peter
tænkt: og jeg vilde saa gjerne elske dig no. 4 december, 1931 vol. 7 - valdressamband - house, saa
mistwnkte jeg ham oieblikkelig for at det var en opofrelse han vilde gjore for min skyld. men jeg slog til straks,
fuldt for- royal alexandra hotel, winnipeg komfortable og vi tryistet os med at naar vi bare kom en fern hundre
mil lwngere nord saa vilde det nok bli kjoligere. men det var varmt i win-nipeg ogsaa. 1: det afskyelige mord
i badstrup 2: jeg var en ung sømand ... - at jeg mon begjære den jomfru saa skjøn ... naar bølgen mod
land saa sagtelig gaar da husk ham, som aldrig du mer at skue faar og dersom en anden er utro mod dig ...
men ingen var saa kæk af vore sønner saa djærv som niels fra akrens kyst saa længe havet mod en klippe
drøner d.s.k. aarbog 1945 - sønderjyderne og den store krig 1914 - men det skal de ikke blive, saa
længe jeg lever." og efterhaan-den lærte de at sætte pris paa deres kloge og dygtige præst. dog fortrak han
siden til frede-ricia, og det var der, jeg traf ham, da han var over 70. sikken et helbred! rejste han til
københavn, var det altid med bumletog, paa 3. klasse e guds menighed i løkken a d - det, men kun hvad
gud paalagde den enkelte at give ham. hans valgsprog var: "jeg er rig, min himmelske fader ejer hele verden,
men for at jeg ikke skal have saa meget at døje med, saa giver han mig ikke saa meget paa een gang, men
han giver mig hver dag, hvad jeg har behov, baade til sjæl og legeme". guds menighed i løkken a af er tidsskrift - saa viljeg dog ikke troe, at han endog ved de mest krænkende fornærmelser kunde have sind tilat
gøre brug af dem. jeg saa ham engang iet skydeselskab paa sølvgaden at spende staalbuen ...
luvisesmonumentsforfærdigelse —jegefterkomdenne minpligt; men med 230 rd.s tab, foruden renter og
omkostning, som jeg bokselskap. bjørnstjerne bjørnson: «faderen». utgave ... - saa ham ind i Øinene:
«give gud, at barnet maa blive dig til velsignelse!» sexten aar efter den dag stod thord i præstens stue. «du
holder dig godt, du thord», sagde præsten, han saa ingen forandring paa ham. «jeg har heller ingen sorger»,
svarede thord. hertil taug præsten, men en stund efter spurgte erindring om min soldater- og krigstid
ved jørgen jacobsen. - jeg kom saa med og blev antaget som soldat. den 2. okt. 1908 blev jeg indkaldt i 2
aar til d. 30. 9. 1910. ... ham til jul 1915 men han var da meget bange. han sagde flere gange det gaar aldrig
godt og det ... jeg havde orlov i 4 uger men jeg kunde reise til min gamle plads, hvor jeg havde det godt. vi
blev i belunyeorm til 1 i oktober. julens eventyr - jul-i-danmark.weebly - og saa maa julen komme! min
faer hver dag i byen gaar, og naar han kommer hjem, jeg staar og ser hans store lomme. og paa hans bord
forleden dag jeg saa et yndigt, lille flag, og det jeg ikke glemmer. papir han klipper med en sax; men naar jeg
kommer ind, han strax veits vssfk sr clownlosclst ti^s sissgtsfofsksmss sibliotsk - ak, der var saa
meget, der laae tungt paa ham, saa meget, der tyngede og trykkede ham, baade indenfra og udenfra, baade
aandeligt og legemligt. ... men naar jeg saa tcrnker paa eder og seer paa eder, i som sidde nedbojede
derhenne: du bedrsvede hustru med dine mange umyndige sm aae, — var det saa dog ikke bedre og ... h.c.
andersen - familiebilledermfundslitteratur - “rør ikke ved blomsten!” sagde den gamle kone, “men stil dig
her, og naar saa døden kommer, jeg venter ham før jeg veed det, lad ham da ikke rykke planten op, og tru du
med at du vil gjøre det med de andre blomster, saa bliver han bange! han skal svare vor herre til dem, ingen
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tør rykkes op før han giver lov.” anden advocat dommeren kommer ind med en anden betienter ... ach nu kan jeg ikke meer, jeg blir saa tung og afmægtig. (falder om og blir liggende.) dommeren. det gaaer
vel! dvaledrikken har allerede giort sin virkning, nu sover han som en steen. hænger ham nu op, men seer vel
til, at han ingen skade faaer deraf, og at rebet kommer kun under armene. nu vil vi see, hvordan han bær sig
ad, naar han i en kvase på fjorden - arkivthy - at søge havn, men som jeg kom i nærhed af byen, blev
veiret bedre, så vendte jeg om og seilede hertil, men nu ... saa skal jeg betale peter derfor om jeg kan, eller
maaske nogen anden vil ... og ham at følge med hele sin flid. s y g e r o l l e n - meretelohmann - de navn,
og det var det fine ved ham. "ja, kan du gjætte, hvad det er," sagde krible-krable, "saa skal jeg forære dig det;
men det er ikke let at finde ud, naar man ikke veed det!" og trolden, som intet navn havde, saae igjemmen
forstørrelses-glasset. det saae virkelig ud som en heel by, hvor alle menne- r n oring hold t - nslokal.nsarkiv - forhold, og jeg har i timevi fortalt ham om dan k kolev~ en, ... jeg saa atter samlede aa megen kraft, at
jeg kunde fortsztte med at tage temperaturer og pleje de syge. ... men saa kom sven kerne hjælp nd til han fik
af d m en injektion, der atter satte ham frit danmark (london), 16. juni 1944 - befrielsen 1945 - og sank.
jeg forsøgte at dykke efter ham, men det var ikke muligt, da jeg havde redningsvest paa. vi ventede paa, at
han skulde komme op igen, men vi saa ham aldrig mere. i saa nu to mand sidde paa noget, der lignede en
tømmerflaade, og svømmede over imod dem, men da vi kom der over, viste det sig. at det, de sad paa, var to
luger, de havde improving the spirit - munin.uit - en anden, maa jeg forstaae mere end han — men dog vel
først og fremmest forstaae det, han forstaaer. naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min mere-forstaaen ham slet
ikke. vil jeg alligevel gjøre min mere-forstaaen gjældende, saa er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa
jeg i grunden istedetfor at gavne ham egentligen vil
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