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AKTIVITETSKALENDER
Februar
Den 5.
Den 08.
Den 9.
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Den 22.

kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 14.30 – 16.30
kl. 19.00

Marts
Den 1.
Den 11.
Den 15.
Den 16.
Den 17.
Den 29.
Den 29.

April

kl. 19.00
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 14.30
kl. 19.00

Den 26. kl. 14.30
Den 26. kl. 19.00

Tante Andante i kirken
Livestreaming – Borgerlokalet
Højskolesang i Kirkehuset
Tirsdagsklub i Konfirmandstuen
Livestreaming – Borgerlokalet
Livestreaming – Borgerlokalet
Gymnastikopvisning i Logitranshallen
Livestreaming – Borgerlokalet
Højskolesang i Konfirmandstuen
Koordineringsmøde i Borgerlokalet
Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Livestreaming – Borgerlokalet
Tirsdagsklub i konfirmandstuen
Livestreaming - Borgerlokalet

RESERVATION AF FÆLLEDEN kan ske til Ulla Lassen på tlf. 40448783.
Her er også mulighed for formidling af evt. forplejning og servering til festen.
SMS – kæden
Vil du med i SMS kæden og modtage oplysning om diverse aktiviteter i sognet,
send sms til 50763090

FASTE MØDER:
l
l

Marsk & Muld holder fast møde anden mandag i ulige måneder hos Villy Lønne.
Lokalarkivet holder fast møde torsdag i ulige uger kl. 16.00 i Farup Fælled.

Se i øvrigt aktivitetskalenderen på www.farupsogn.dk

Forside: Motivet er malet af Jeppe
Oldenborg Christensen, Farup.
Fremstillet i 2 udgaver - et sommerog et vintermotiv, som anvendes efter
årstid.

FARUP SOGN

Marsk & Muld kan også ses på
www.farupsogn.dk
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Status Farup Fælled

Der sker hele tiden små forbedringer i Farup Fælled. I december fik
vi sat logo op på bagsiden af huset.
Og d. 8. januar havde vi så vores årlige vedligeholdelsesdag. Eller
det startede faktisk allerede om onsdagen d. 5. januar, hvor et hold
damer gjorde rent og tørrede vægge af, så alt var klar til om lørdagen.
Her fik vi både malet store sal, lille sal og gangen. Ungdomsklubbens
bestyrelse kom også og gjorde rent i klubben, og så blev de længe
ventede ribber sat op.
Det var en superhyggelig formiddag, hvor vi samtidig fik nået en
masse, så vores fælles hus står super klar til forhåbentlig flere udlejninger i 2022.
Tusind tak for hjælpen til alle, der deltog både onsdag og lørdag.
Bestyrelsen i Farup Fælled.
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Gymnastikopvisning
Endnu en gang inviterer Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening til
gymnastikopvisning i Logitranshallen, fredag den 11. marts 2022 kl. 18.30, hvor
den står på flotte gymnastiske øvelser, høje spring og sjove indslag. Der vil være
små og store gymnaster på gulvet.
Og vi inviterer hermed forældre, søskende, bedsteforældre, onkler, tanter, venner,
veninder, naboer og andre bekendte til at kigge på fra tilskuerrækkerne.
Efter opvisningen rykker vi borde og stole sammen til fælles kaffebord,
mens børnene leger på gymnastikredskaberne. I år sørger borger- og
gymnastikforeningen for kaffe, kopper og tallerkner, så det skal ikke medbringes. Vi
ser dog gerne, at man medbringer en kage til det fælles store kaffe- og kagebord.
Programmet for aftenen er endnu ikke helt på plads. Men dørene åbnes kl. 18.00,
og der vil være fælles indmarch kl. 18.30.
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Vi starter op igen…

Livestreaming forår 2022
Endnu en sæson starter op med livestreaming fra Søauditorierne i Aarhus,
hvor Jens Holbech og hans team har sammensat endnu en flot række af
naturvidenskabelige foredrag med forelæsere fra Aarhus Universitet.
Alle foredrag er gratis, og vi plejer at have det rigtig hyggeligt, og der
bliver suget stor viden ud af skærmen i Borgerrummet i Farup Fælled.
Der er ikke tilmeldingskrav, så hvis du har tid og lyst, så kig op forbi.
Tidligere har nogen taget lidt mundgodt med, og borgerforeningen er
altid vært ved kaffe, the og vand.
Du kan læse nærmere om programmet andetsteds i Marsk og Muld.
Søren Høy Bendixen
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

Livestreaming forår 2022 - vært
Vil du give en hånd med at få startet op på foredragsafterne?
Jeg har brug for nogle stykker, der vil hjælpe med at starte livestreamingerne
op på aftnerne i Fælleden.
Der er ikke svært, og jeg gennemgår det gerne med dem, der gerne vil.
Der skal låses op til Borgerrummet, sættes kaffe over og computeren og
skærmen skal startes op. Der skal bydes kort velkommen. Til sidst skal man
låse Fælleden af igen.
Send mig gerne en SMS eller ring til mig på 20261689, eller send en mail til
fsbg@farupsogn.dk.
Datoerne og foredragene kan ses andetsteds i bladet.
//Søren Høy Bendixen
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening

FARUP SOGNEBLAD
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GUDSTJENESTELISTE FOR
FARUP KIRKE
JANUAR

30. jan.

4. s. e. hellig 3 konger: Ingen gudstjeneste

FEBRUAR

5. feb.
6. feb.
13. feb.
20. feb.
27. feb.

Lørdag: Kl. 10:30 Tante Andante
S. s. e. hellig 3 konger: Kl. 10:00 Højmesse
Septuagesima: Ingen gudstjeneste
Seksagesima: Kl. 19:00 Gudstjeneste
Fastelavn: Kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste

I marts bliver det den 29. Program følger senere.
Den 26. april kommer Elise Balslev fra Bramming og
genfortæller ”Ditte Menneskebarn” af Martin Andersen Nexø. Elise er velkendt af gamle brugere af klubben.
Hun er rigtig god til at fortælle.
Der bliver sendt en SMS-besked rundt ugen før som en
lille reminder på arrangementerne.
Der er ”altid plads til en til”, som man siger – alle er
hjertelig velkomne – og kaffen spenderes af menighedsrådet. Og det er jo fra kl. 14.30 – ca. 16.30 i konfirmandstuen ved præstegården.

HØJSKOLESANG

Sæsonen er startet i Kirkehuset
i januar, og vi fortsætter med at
invitere nye sangværter – de
næste præsenterer deres valg
henholdsvis 9. februar og 16. marts.
Som sædvanlig mødes vi kl. 19.00, hvor vi
først opfylder værtens ønsker og så holder en kort
kaffepause med medbragt forplejning. Herefter er der
”ønskekoncert” frem til kl. 20.30.
Alle aldre er selvfølgelig velkomne – og jo flere der
kommer, des større kor kan vi præstere!

MARTS

6. marts 1. s. i fasten: Kl. 10:00 Højmesse
13. marts 2. s. i fasten: Ingen gudstjeneste
19. marts Lørdagen før 3. s. i fasten: Kl. 10:00
Lørdagsdåbsgudstjeneste
20. marts 3. s. i fasten: Ingen gudstjeneste

KIRKEBIL

Der kan til enhver tid bestilles kørsel til gudstjenester
eller møder i Kirkehuset/konfirmandstuen.
Esbjerg Taxa 75144500. Husk at bestille hjemtransport
sammen med turen ud.

NAVNE OG TELEFONER

Formand for menighedsrådet Mona Vejlgaard
Farup Sønderby 5, tlf. 75424441
Sognepræst (kbf.) Marike Runz,
Farup Kirkevej 6
Mail: maru@km.dk
tlf.: 75 42 16 12
mobil: 40 22 96 38
Træffes ikke om mandagen
Graver Kent Rygaard
Farup Kirkevej 46, tlf. 24405826
Kirkeværge Jens Løkkegaard
Tanderup Digevej 4, tlf. 75423008
Kasserer Vera Tønder
Tanderupvej 22, tlf. 24604351
Kirkens hjemmeside: www.farupkirke.dk

TIRSDAGSKLUBBEN

Vi fortsætter møderækken i februar, hvor datoen er
den 22.
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TANTE ANDANTE KOMMER TIL
FARUP IGEN

For nogen vil det være et gensyn, når Tante Andante
kommer til Farup Kirke lørdag den 5. februar 2022, kl.
10.30 og underholder med sang og fortælling.
Det bliver en musisk familiegudstjeneste, hvor der vil
blive musisk bibelfortælling, sange og salmer, rytmeinstrumenter og leg, især for de mindste og op til 8-10 år.
Alle er velkomne til komme og møde Tante Andante.

GODT NYTÅR TIL ALLE

Hvor blev 2021 dog af?
Ja, vi sluttede 2021 som 2020 med restriktioner i antallet,
der måtte være forsamlet i Kirken. Dog måtte vi afholde
julegudstjeneste denne gang, med max på antal deltagere
og mundbind. Mange må have tænkt, at i år passer vi på
os selv og hinanden, for juleaften blev kirken besøgt af 11
personer, så det gav ikke den store fælles julesalmesang i
kirken, som når der er en fyldt kirke.
2021 startede med, at kirken var lukket, men heldigvis
blev der åbnet op igen, og vi har haft et år, hvor mange
ting har kunnet lade sig gøre.
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Kirken deltog ved landsbyfesten med musik i kirken
om onsdagen, og om lørdagen var det morgensang, flot
udført at Camilla og Lene. Konfirmationen blev udskudt i samråd med Marike, konfirmander og forældre
til en smuk dag i slutningen af august. Dog fik en enkelt konfirmand sin egen konfirmation lidt senere, da
Corona lige ville være med til at bestemme lidt igen.
Sogneudflugten blev rykket til sensommeren, og her
fik vi en flot tur til Gråsten og en meget spændende
guidet tur på Gråsten Slot med små anekdoter om de
kongelige.
Det er også blevet til nogle aftener med højskolesang.
Dejligt at mødes og sammen synge sange fra højskolesangbogen.
Vi fortsætter med højskolesang, og skulle der være en,
der har lyst til at være sangvært og præsentere 8-10
sange, er man meget velkommen til at henvende sig.
Tirsdagsklubben er også langsomt kommet i gang, og
der har været spændende foredrag og hyggeligt samvær. Dejligt at Lene, Birthe og Tove sørger for, at der
bliver kræset for deltagerne.
Skulle der være en, der har et godt emne, eller måske
selv har noget på hjerte, der kunne være spændende for
andre at høre, så er det altid velkommen.

mens den venstre ligger med skriftrullen på hans ben.
Bag ham går apostlene, forrest Peter og bag ham Andreas.
De er i samtale. Peter synes at advare ham mod at drage
til den morderstad Jerusalem, der ”ihjelslår profeterne”.
Imod Jesus kommer folkeskaren. I midten går en præst
med et hævet palmeblad. Til venstre for præsten er en
kvinde. En dreng breder en kappe og palmegrene ud på
jorden, så æslet kan træde på en smykket vej.
En anden dreng sidder i træet og hugger palmegrene af
med sin lille økse.
Bjergkulisserne til venstre er bygget terrasseformede efter Athosmønstret. Jerusalem ligger på den anden side.
Byen omkranses af en hvidgrå mur med en høj indgangsport. ”Gør porten høj!”. Husmurene lyser lystigt.
Det høje træ i midten skiller de to grupper fra hinanden,
men samtidig gør drengens ivrige medvirken i begivenheden, at træet samler grupperne.
Matthæus ev. kap. 21, v. 1-21, Markus ev. kap. 11, v.
1-10, Lukas ev. kap 19, v. 29-40 og Johannes ev. kap.
12, v. 12-19.
Ikonen er skrevet efter en græsk ikon fra 1500-tallet,
der kan ses i Protaton Klosterkirkens ikonostase, Karyes, Athos.
Ikonen stilles i kirken palmesøndag, som i år er den 10.
april.
Jeg husker en gudstjeneste fra min barndom, hvor menigheden bar nyudsprungne pilegrene for at mindes Jesu
indtog i Jerusalem.		
Ragna

Maja Haue Morthorst og Lene sørgede igen for, at der
blev adventskor, som vi kunne glæde os over den 3.
søndag i advent. Mange lokale er med til at synge julen
ind. Fantastisk, hvad der kan læres på få øveaftener.
Babysalmesang blev et hit med mange tilmeldte, og der
har været sang, musik og rytmik for babyer og deres
forældre.
Det nye år kommer måske også til at byde et musikalsk
tilbud til de små, men det er ikke på plads endnu. Dog
er det planlagt, at Tante Andante kommer på besøg
igen, og hun kan også underholde både små og store.
Med håbet om et godt nytår, glæder vi os til at se jer til
de forskellige aktiviteter, der kommer i årets løb.
De bedste hilsner
Farup Menighedsråd

INDTOGET I JERUSALEM

Jesus sidder på det hvide, sagtmodige æselføl og ser på
de mennesker, der kommer ham i møde uden for Jerusalems port.
Han bærer den dagligdags klædning: Bjergrød kjortel og
blå kappe. Med højre hånd gør han velsignelsestegnet,

Ikonet, som vises denne gang, er fremstillet af Ragna
Weidinger på Præstegårdstoften. Hun fremviser sine ikoner i kirken ved de forskellige højtider – denne hører til
palmesøndag.

FARUP SOGNEBLAD
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Til alle bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter
for forskellige interessegrupper i Farup sogn

INVITATION
Farup Sogns Borger og Gymnastikforening inviterer til
Koordineringsmøde i BORGERRUMMET i Farup Fælled.
TORSDAG D. 17. MARTS 2019 kl. 19.30
• På mødet vil det være muligt at koordinere aktiviteter,
således at uheldige kollisioner kan undgås.
• Drøfte nye udviklingsmuligheder.
• Indgå samarbejdsaftaler foreningerne imellem.
• Udveksle oplysninger i mellem foreningerne mv.
• Få nye (gerne vilde) ideer og finde ildsjæle
(ikke nødvendigvis blandt de tilstedeværende),
der vil hjælpe med at udføre dem.
• Andet.
Mødet er ikke for en lukket kreds, så alle idérige borgere er velkomne.
Samtlige foreninger opfordres til at sende en eller flere repræsentanter.
Er man forhindret i at deltage, kan relevante oplysninger gives til Søren,
der på bedst mulig måde vil forsøge at viderebringe disse.
HUSK! Medbring kalender over alle planlagte aktiviteter.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål eller kommentarer kan rettes til
Søren Høy Bendixen på 2026 1689 eller fsbg@farupsogn.dk

Landsbyfest 2022
Har du allerede nu sat kryds i kalenderen til weekenden i uge 33 (19. & 20. august), hvor vi
afholder landsbyfest i området omkring Farup Fælled? Ellers se at få det gjort, for vi vil gerne
se dig deroppe sammen med alle de andre. Skal vi ikke se, om vi kan slå deltagerrekord i år,
nu vi har fået Farup Fælled – det kunne være fedt 
Vi er ved at sammensætte et godt program til i år, så har du et godt forslag, eller vil du give en
hånd med ved planlægningen eller hjælpe til med en aktivitet, så kontakt mig på 20261689 eller
fsbg@farupsogn.dk.
På vegne af Farup Landsbyfestudvalg
Søren Høy Bendixen
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Livestreaming foråret 2022

Her er programmet for livestreamingerne her i foråret 2022. Alle foredrag, som er gratis, afholdes i
Borgerrummet i Farup Fælled fra kl. 19.00.
Uge

Dato

Overskrift

Forelæsere

Kort beskrivelse

Uge 6

tirsdag
08-022022

Fremtidens
natur

Ved professor i
økologi Jens-Christian
Svenning, Institut
for Biologi, Aarhus
Universitet.

Jorden er en levende planet fyldt med
mange forskellige livsformer. Men Jordens
store befolkning presser nu naturen. Hør
hvordan mennesket påvirker Jordens
biodiversitet og om konsekvenserne for
fremtidens levende natur. Hvilke løsninger
skal vi satse på?

Uge 8

tirsdag
22-022022

Den
sovende
hjerne

Ved lektor i neuro
fysiolog Birgitte Rahbek
Kornum, Institut for
Lægemiddeldesign
og Farmakologi,
Københavns Universitet.

Hvad sker der i hjernen, når vi sover, og
hvorfor er søvn nødvendig for helbredet?
Med afsæt i den nyeste forskning dykker
vi ned i søvnens mysterium – herunder de
gavnlige effekter af de fire søvnfaser, og
hvilke søvnråd der faktisk er værd at lytte
til.

Uge 9

tirsdag
01-032022

Klimaforandringerne

Ved professor i
klimafysik Jens
Hesselbjerg
Christensen, Niels Bohr
Institutet, Københavns
Universitet.

Hvilke konsekvenser får den globale
opvarmning? Hvordan afbøder vi
dem? Hvordan tilpasser vi os? Hør
svarene fra én af forfatterne af FN’s
klimarapporter, som også vil forklare
vigtige atmosfæreprocesser og dele af
videnskaben bag rapporternes resultater.

Uge
11

tirsdag
15-032022

Ekstrem
fordøjelse

Ved professor i
zoofysiologi Tobias
Wang, Institut for
Biologi, Aarhus
Universitet.

Slanger trives, modsat os mennesker,
med at æde enorme måltider efter lang
tids faste. Hør om, hvordan forskere
med udgangspunkt i slangers ekstreme
fordøjelsessystem prøver at blive klogere
på hvordan dyr og mennesker overlever
langvarig faste.

Uge
13

tirsdag
29-032022

Flagermus

Ved professor i
sansefysiologi Peter
Teglberg Madsen,
Institut for Biologi,
Aarhus Universitet.

Selvom der er mere end 1.400
flagermusarter, og de udgør en femtedel
af alle pattedyrarter, er der meget, vi ikke
ved om, hvad de foretager sig i mørket.
Men nu har forskere sat små computere
på flagermus og fået ny viden om deres
adfærd og jagt med ekkoer.

Uge
17

tirsdag
26-042022

Ig Nobel
Prize: first
laugh, then
think

By Marc Abrahams and
three price winners.

The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar
research” that at first makes us laugh and
then think deeply. Attend this lecture for a
humour-filled dive into the prize-winning
research. Meet Marc Abrahams and some
of the recent prize winners.

Vi ses i borgerrummet i Farup Fælled.
//Søren Høy Bendixen
Farup Sogns Borger- og Gymnastikforening
FARUP SOGNEBLAD
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Gamle minder skrevet af Mads Hansen (1841-1927),
Nørre Farup
Øst for Søren Kr. Mortensens gård i Farup
ligger 2 fenner (laagreng) dvs. Ladegårdseng.
De har i sin tid hørt under Ribe Ladegård.
I det nordøstlige hjørne af den østlige fenne,
hvor vejen drejer ned mod Mejlby, og hvor
indkørslen til fennen er, kaldte vi i gamle
dage ”æ rø lej”, det røde led. Der fortalte sagnet, at der gik en hovedløs hest. Nu brugte
husmændene, som havde noget jord at rejse
til marked i Bække for, at købe et par heste
-helmusser- i forsommeren, hvormed de så
kørte deres brændsel, hø og korn hjem og
såede deres rug for så i september måned at
drage til Arnum marked og sælge dem der.
Prisen på sådanne udslidte krikker, som nu er
forsvundne, var naturligvis lille, både ved indkøb og salg, men mændene fik deres arbejde
på jorden udført for en billig penge.		
Engang havde en husmand været i Bække og
købt sig sådan et par helmusser og tøjret dem
ude på sin mark, lige nordfor det røde led, der
hvor gangstien går over den sydligste ende af
marken. Naboen var den dag i Ribe, og da
han om aftenen skulle hjem, var det mørkt,
og selv var han i en omtåget tilstand. Da han
kom over på den omtalte mark, ser han pludselig noget rage i vejret lige foran ham, og
tanken om den hovedløse hest farer op i ham
og han udbrød: ”En hest! Er du en rigtig hest.
Nej, du er sørentejden ingen ret hest”.,
Han satte afsted langt nord om Stormhusene
og fortalte nu hjemme, at han havde set den
hovedløse hest. Hvem der er kendt med heste
ved nok, at når heste hviler sig, står de med
hovedet rejst i vejret, hvad man kalder, at den
står og ”hejler”. Det var naturligvis i den stilling manden havde set hesten.
Søren K. Mortensens gård er den, Jan
Mortensen i dag ejer.
--- o --Ved skellet mellem Farup bys og Kærbøl bys
marker var der i gamle dage et dige, det blev
kaldt Skeldi dige, gangbrædtet som fører over
Skelgrøften benævnes ”Skeldi dige stok”, der
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skulle efter sagnet sidde en kone og spinde, ”æ
spindkuen” ved Skeldi dige stok. Det brugtes
til at kyse børn med. Disse sagns oprindelse
ligger skjult i fortidens mørke, og der er ikke
mange, der kender dem nu.
--- o --I den gamle sognefogeds gård, der hvor Hans
Faaborg Hansen nu bor, var der et kammer oppe i den vestre ende, hvorom sagnet
fortæller, at en jomfru skulle have aflivet sit
barn, og der var lys tændt hver nat. Der var
ingen, der vovede at sove deroppe om natten,
ja man turde næppe gå hertil om aftenen. Lige
vest for lå en anden gård, Tobias’ gård, den
nulevende Tobiasenske slægts oldefar ejede
den, og der var kun en smal kørevej imellem
gårdene. Så en aften meldtes det, at nu var
lyset tændt deroppe. Nu skulle det så undersøges, hvordan det forholdt sig, så viste det
sig, at det var genskinnet fra nabogårdens lys.
På samme måde havde der i umindelige tider
ligget en benrad af en kalv, denne måtte ikke
fjernes. Engang havde man forsøgt det, men
så var der bleven et spektakel i gården, så ingen kunne være i huset. Dette hørte ikke op
før benraden blev bragt op på sin plads.
Hvad der ligger til grund for disse gamle
fortællinger, for hvilke vor oplyste tid kun
har et nedladende skuldertræk tilovers, vides
ikke, det hører til fortidens gåder, og der er
kun få, der kender dem, og når jeg ligger under mulde, vil disse gamle sagn være glemte
desværre ligesom så mange andre, derfor
drager jeg dem frem her.
Det var ejendommen Farup Sønderby 3.
--- o --Når man i min barndom kom til at tale med
udensogns folk, og de hørte, man var herudefra, så lød det altid, nå du er udefra ”Trindfarup”. Om det var byen Farup eller sognet
der mentes, ved jeg ikke bestemt, men jeg
tænker ikke, der var skelnet herimellem. Ellers passede det bedst på Farup by. Sognet
har en mere pæreagtig form, medens derimod
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byen Farup dengang lå samlet i en klump. Nu
er fire gårde forsvunden fra byen, som derved
er blevet mere åben.
					
I min skoletid brugte vi følgende sangleg:
Vi stillede os med hinandens hånd rundt i en
rundkreds, en skulle ”være det” og stod midt
i kredsen og havde ret til at vælge, hvem han
eller hun ønskede at danse med, medens parret så dansede rundt i kredsen, sang vi:
Skøn rede, skøn rede hun tog et guldbånd,
det binder hun om sin aller kærestes hånd.
Vi bede skøn rede, bind ikke for hårdt,
for så er vi bange for at han løber bort,
og se nu hvor dejlig, de danse de to.
Som nu haver givet hinanden sin tro.
Ja silke til strømper, baldyring til sko.
Det gav han sin bejler så ærlig og tro.
Når sangen var til ende, trådte den, der
havde været længst kredsen ud, og vi begyndte forfra.
Mads Hansen
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Lidt (mere) fra Lokalarkivet
I anledning af at Dr. Hans Brix til brug for sine folkevise-undersøgelser har godtgjort,
at månen den 21. november 1286 gik ned kl. 9, digter ”Ærbødigst” i BT.:
Dateret formentlig i starten af 1922.
Tak, tusind tak. Nu véd vi det.
Hvad man gerne vil vide
Men vi må vide mèr.
Hvad tid på dagen gik omtrent
Svend Tveskæg til barber.
Hvor mange grader reaumur
monstro det var den dag,
da hr. Niels Juel i Køge Bugt
leverede sit slag.
Gik Absalon med paraply
i spidsen for sin hær.
Var Tordenskjold en kende ræd,
når det var tordenvejr.
hvornår blev Harald Blåtand skilt,
og gik han med gebis,
Gik Hardeknud med konen ud,
- i såfald da: med hvis?
Endnu en ting står ikke klart.
Hvad skal man eg´ntlig tro:
hvad tid gik Erik Ejegod
omtrent på Nørrebro.
Hvad klokkeslæt på dagen var
det, at man var så striks
at gi´ den stakkels Griffenfeldt
hans celle og hans briks.
Ak ja – der er skam mange ting
man eg´ntlig ikke véd.
Til fordel for min efterslægt
jeg gi´r dog den besked,
at mens jeg skriver dette vers
der udsigt er til blæst,
seks graders tø og stormsignal
til vinde fra nordvest.

