lykke Severin Petersen (7); de skumrende skoves
dronning Niels E. Nielsen (8).
Den lille operasanger, der også er klredt i beskedenhedens grå hverdagsdragt, synger uoph0rligt.
Den har sunget fra f0r midnat , og nu er klokken
snart 4 , og fuglen fylder skov og park med sine
forunderlige triller, so m om den lige havde begyndt ... Nattergalen kan alene den kunst al lade
led f0lge efter led, naturligt , regte, frit og utvungent, hver tonesretning kredet sammen med den
foregående. Der er alle 00jteregistrets nuancer i
leddene, d ybe, lyse, festlige. Og der er fremfor alt
de inderlige, melodiske suk, som ingen anden fugl
ejer i sit toneregister, og som ingen kan efterligne.
Paul Hansen (9). Den lille, guddommelige sanger
sparer sig ikke. Utrrettelig 0dsler den med sine
klare toner, der sretter sprrelske variationer ti I telegraftrådenes evige, monotone susen gennem natten Carl-Johan Frederiksen ( I 0).
Nattergalen, hvi s triller bliver de kommende
ugers akkompagnement til det dårende naturdigt,
der hedder De lyse Nretter J. 0 . Be ving-Petersen
(I I); nattergalens dunkle sang som en Ougt aftusm0rketoner, der er ude om lysen dag Johannes
Je rgensen ( 12).
Dens sang er indskrrenket til de lyse nretters tid,
å rets sk0nneste må ned fra midten af maj til midsommer, og da nattergalen fortrinsvis lader sine
toner h0re om natten er dens sang forbundet med
so mmernattens trylleri og kogleri og vil derved for
den tilstedevrere nde henrevne ungdom aktivt
medvirke som inspiration til erotisk hengivelse ...
Det kan også vrere et betydningsfuldt moment for
digternes indstilling til nattergalen, at denne i
fugleverdenen synes at spille Askepots rolle i legenden. Den er så uanselig, ringe af st0rrelse,
pranger ikke med ydre sk0nhed i sin beskedne
Gerdragt, leger, skj ult , upåagtet, nresten skamfuldt, og erobrer dog rereskransen gennem sangens
sk0nhed ... Den symboliserer [i Kare n Blixens
digtning] elskovens sk0nhed og almagt og poesiens blå blom st Finn Sa/omonsen ( 12a).
Den f0rste strofe, det forste sekund man h0rer
sangen , er magisk og vrekker den rene lykke over
foråret (a); sangen er og bliver bedårende, overvreldende; den har i sig en srelsom magi , som må
sprede selv det mest fantasil0se menneskes triste,
grå stemninger (b) Ole Vinding (13); forst svage,
drempede 00jtetoner, bl0de og smeltende, så en
rrekke kraftige, taktfaste slag og endelig en lang,
vemodig trille, der d0de hen, nresten som et suk,
så blev der igen fuldstrendig tavshed Vilhelm
Hem (14). Sådan synger ensom heden, som ikke
kan brere sig selv, sådan gjalder den, der vi l overd0ve sin angst. Eller er det virkelig en glredes-

sang, en jubel i sp0gelsesnatten? Kai Hojfmann
( I 5); en atter og atter gentaget 00jten, smetren og
djukken, som kvalt af buske og gr0nne ting imellem, det er natterga len der er kommet ... det lyder
t0rstigt, som en urolig puls, der ikke vi! lregge sig,
mens alt andet står med en slummer over sig (a);
nattergalen sidder og laver smeltende tropemusik
i buskene (b); nattergalen minder mig om troperne, hvor den altid h0res, der er en eksotisk stemning i de klangfulde xy lofonagtige slag, det er som
palmer og pisang hrelder sig i nrerheden , man synes man lugter kamfer; nattergalen har jeg h0rt
forst i troperne, den vi! ikke blive ti l nogen dansk
fugl for mig (c) Johannes V. Jensen ( 16).
En nattergal i de hvidsprettede birkeplantninger
vrever en tone af s0lv gennem junis forborgne nat
Niels E. Nielsen (17). Natterga len kom og forvandlede hele verden til en violin Karen Blixen
( 17a). Nattergalen lod sig h0re ned fra buskene,
som dryppede der dukater og redelstene fra dem i
en klangfuld skål (a); dens sparsomme slag i buskene ned ved jorden lyder med en srer mindelse
om de klange der kommer fra nyfrossen sne (b)
Johannes V. Jensen (18); nattergalens dybe klunk
- et tonedryp, der er som s0lvm0nters fa ld i Fontana Trevi Achton Friis ( 19); nattergalens lille
s0lvsmedehammer klinger utrretteligt i mosens
birkeskove Niels E. Nielsen (20).
Perlende triller, en melodisk klukken og en ejendommelig snerren - nresten som af en pind trukket hen over et tremmestakit Erik Benelsen (21 ).
Den forste tone af å rets forste nattergalesang e r
fin , m0rkeblå , e n dyb 00jtetone, og der er tre triller efter, som går an , men resten er propgnidder urkvrekket fra Oyve0glens tid , minder om et andel
dannelsestrin, som det er forfrerdelig svrert at blive
kvit. Der er en tynd tråd af dag i nattergalens
tone, som den holder gennem m0rket, en forventning ... (a); i m0rket l0fter sig toner som natten
selv og så bl0de som m0rket. De indledes med en
sagte 00jten efterfulgt af den kendte kvrekken fra
alle slags sangfugle, der lyder som et ur der trrekkes op, og så dybe, bl0de toner igen og en forunderlig trille, vreldig, h0rlig på lang afstand, og så
igen ur0glens snerren. Det er nattergalene (b) Ole
Vinding (22).
Gammeldanske dyrerim o. 1460 (23): Synge vil
jeg og 0ve min rnst, · lad det dig ej fortryde! · jeg
f0der mig dermed vinter og h0st, · hver b0r sin
kunst at nyde; · din sang den er så meget s0d, · i
kor kan du vel stande ...
Du nactigal, forglemmer jeg dig, · da vredes du
visserlig på mig, · dig b0r den st0rste rere H.
Justesen Ranch 1630 (24).
327

Storm (27). H0r! krelne nattergale stam mer · hvad
ikkun engle helt forstå Schack Stajfeldt (28); al
den sang, der jubler trindt om troner, · er ej så
sk0n som himlens stjernekrans • og nattergalens
krelne toner Jens Smidth (29). Når jregeren h0rer
dens tryllende sang, · da ved han , at nu er det
sommer. · • » Fugl! så bly og stille, • som i nattens
stille · synger 0 mhedsfu ld« Joh. Gerh. Fr. Gar-

brecht (30).

P. 0. Wagners ma/eri afJ enny Lind... den svenske na11erga/". De1 kg/. Bib/io1ek.

Eja, hvad h0rer jeg lut-s0de toner dine! • udaf din
lille hals langt strerkere lyd udfores, · end noget
instrument og mennes ke kan h0res ... • Du er en
luftig klang, en rnst og intet m ere. · Nu sjunger du
din bas, tenoren ilig efter, · diskanten straks derpå, m ed sukkerfyldte kr.efter, · i kunsten over alt
liv-lystelig du pranger , • brer' kron ' og dronningnavn for alle vilde sanger Anders Arrebo I 661
(25).
Den gamle nattergal i Danevangen • er askegrå,
men glemte dog ej sangen , · han slår end sine triller, · de h0res kan til by · fra sommeraftenrnde •
til efter morgengry (o. I 840); i sommernattens
korte svale · slå r h0jt fredskovens nattergale, • så
alt, hvad Herren kalder si t, · kan slumre s0dt og
vågne blidt ( 1843) N. F. S. Grundtvig.
Svar mig, nattergal! hvo b0d dig fylde • skovens
nat med livets lrengselsklang? Jens Baggesen (26);
nattergalen i den grnnne busk · h0jtideligt slår
strerke toner an, · som giver genlyd i den hete egn
· og fylder med en s0d og himmelsk lyst · from
vandringsmand, som henrykt h0rer til Edvard
328

Endnu l10jter i natten sti lle · en nattergal her sin
elskovstrille (a); nattens elskovsfugl så enlig sidder
· og slår på den nedrevne klostermur; · den synger eventyr om ga mle tider, · det er en blid s0rgmodig tro ubadour (b); og jeg fornam i nattergalens klukke • alle hjertes hemmeligste sukke: • i
de dybe dale · f10jted nattergale · alle savn og
lrengsler op af dvale (c) 8 . S. lngemann (31 ).
Nu drages l0nligt al min sjrel · til lundens dunkle
sal - · der h0rer jeg i stille kvreld • de s0de minders nattergal. - En nattergal svrermer, - · og tonerne synker dybt i mil bryst · som suk, som
sav n, som smeltende lyst! (a); s0dt f10jted, Eros!
dine na ttergale (b) Ludvig 80dtcher (32). Så s0delig kvreder den nattergal, · ham kvreder den krerligheds smerte. - Sk0nt kvidrer i skoven de sangfugle små, · så liflig det tykkes vrere; · men aldrig
så snart mon en natterga l slå • for hine man agter
ej mere Knud Lyhne R ahbek (33).
Når dannerskoven grnnnes, · når blålig luften luner · og nattergalens slag til elskov vrekker (a); da
svulmed hefti gt philomeles bryst, · den hreved
jublende sin natternst (b); blusser a lt rosen , da
kommer og sna rt, · trileree, filo mele hurtig på
vingernes fart · liflige nattergal, bygger i trre •
hurtig si n rede, bag grenenes la:; · holder sil bryllup og sy nger sin sang: · »s0de lyst i mit bryst!« ·
0 , du livsalige klang (c); mildt dryssedes jeg ind i
sagte blund, · thi nattergalen monne yndigt slå. •
Kan ve! en spurv, sk0nt den saligt sig fryder, ·
tolke si n salighed som philomele? (d) Adam Oeh-

lensch/äger (34).
Nattergalen slår sin trille · uskyldsren og vemodstung (a); de s0de nattergale · strerke lidenskaber
male · strålende med toners glans (b). Jeg kunne
slet ikke sove · for nattergalens rnst, · som fra de
dunkle skove · sig trrengte til mit bryst. · Jeg åbnede vinduet stille · og st irrede i mulmet ud · og
lod hver elskovstrille · mig synge om dig igen (c),
og dybt fra fjern e krat · i stille sommernat • der
lyder nattergalens 0mme to ner (d); sig nattergalens triller svang · lig ho nningbier ud af hrekken
(e); kun en liflig natterga l · udstrnmmende sil vemod · i en lyttende dal (b); hun havde h0rt dem
synge, · de nattergale lo: ·»Hver nat er vor sommer, · dens b lo mster er vi, · nå r natten den kom -

mer · er vor sommer forbi« (f). Kom så, du s0de
nattergal! · Snart l0vet vi! i skoven sval · dit
brudekammer lukke. · Ak, vore tanker folges ad!
· Formreles skal dit elskovskvad · med mine
lrengselssukke! (e) Chris1ian Wi111her (35).
lnddysset s0dt ved filomeles klage · jeg trenkte på
min ven og på hans ljerne dage. - Her skal en dydig pige glad · ved filomcles krelne kvad · det
f0rste kald af Amor h0re C. A. lund (36). Filomele, sorgens sangerinde! · !ad din klage fra de
dunkle linde · smelte sammen med min harpes
klang Fred. Schaldemose (36a). Er sorgerne for
tunge, · kom da ved kvreld, · da skal jeg bort dem
sjunge. · Om ka:rlighed, • den s0de fryd og
smerte, · jeg meget ved, • jeg sige kan dit hjcrte
Chr. Wilster (3 7).
Nu er det sommer, og nattergal-rnsten · klager så
krerligt fra skoven ved kysten (a); sent mod aften,
når alt er stille, · lyder hvert forår en nattergals
trille. - Toner så liflige, • underfuldt strnmmende,
· toner, hvortil jeg · lyttede drnmmende; · toner
så gådefuldt · 0mme og krerlige, • toner, der alt •
hvad de når til forherlige! (b); nattergalen hist fra
b0gens top · besynger 0mme savn og gyldne
drnmme (c); nattergal-klagen · fyld te min tanke
med s0dt svremeri (d), krerligheds apostel (e) Henrik Hertz (38).
Mens lrerken hilser derinde • frejdig den gryende
dag · sitrer på aftenens vinde · nattergalenes slag
Carl Ploug (39); i buskens dremrende hang • den
nattergal vogter si n rede med sang C. Hostrup
(40). Nattergalrnsten fra kystens krat · sig l0fter
smukt, · trillerne klinger ud over s0 · i dansende
flugt Sophus Schandorph (4 1). Fra skoven i det
ljerne l0d nattergalens kluk, · og hele jorden ånded · så vellystfuld et suk Erik Begh (42); hellig

Vilhelm Pedersens trasnit til H. C. Andersens ,.RosenA/fen".

vemod fl0jter nattergalen · i den tavse, drnmmende natur H. V. Kaalund (43). Nattergalcns melodier · i den rene, milde luft. · H vilken rnst · i det
sprede fuglebryst! · Som et hjerte · stedt i krerlighedens trrengsel , · som en sjrel, der fra sit frengsel
· toner ud sin dybe lrengsel, · halvt med smerte, ·
halvt med lyst Edv. Lembcke (44).
Slig salig, mer end jordisk trnst · der bor i nattergalens rnst, · at ingen mand en smerte led, · som
ikke lindret blev derved (a). En nattergal sad
udenfor mit vindu · imellem slåentornens hvide
b lomster · og sang så s0dt, at jeg mit 0je lukked •
og syntes, jeg va r barn igen og h0rte · påny min
moders halvforglemte sang (b). Bagved ham (pilgrim] ligger dalens hjem, det stille, • der slår
erindrings nattergal sin trille (c); og nattergalen ·
fl0jter sin smeltende elskovssang • i det ljerne (d)
Chr. K. F. Mo/bech (45).
Nattergalenes sang og din reses reneste duft, ·
stjerneskuddet, som glimter i natlig luft, • er jo
s0stre ... H. V. Kaalund (46).
l lyse nretter en enlig sang • nu fylder de h0je skoves hal · med triller og toner og jubel klang · af
den danske midsommers nattergal. Christian
Sommer (4 7); nattergalen [har] • fra dugget underskov og tj0rnekrat · besunget Nordens lyse sommernat 0. J. Riisberg Jensen (48); sang af nattergalen, · !ange l0b og triller · i den lyse nat Ludvig
Holstein (49). Det dufter inat over Sjrelland · af
rebleroser og dug. · Det sprnj ter om alle enge · af
skovenes nattergalkluk Piel Hein (50); - natterga lesang, der tolker · sommernattens krerlighed , •
det er, hvad min tanke kalder · nuets gl imt af
evighed Olav Lew (51 ).
Nattergalen, som kom fra syd, · fyldte natten med
l0nlig fryd (a); nattergalen i de friske skeve · fl0jter solmusik ved midnatstid, · og skrersommernattens klare love · g0r vor blidhed vild, vor
vildskab blid (b) Helge Rode (52); fra krattet klukker vege · tungsindig-bl0de nattergalefl0jt Johannes Jergensen (53); en nattergal slog ud et vreld ·
af toner fulde, s0de · og roserne i haven hist · begyndte tystat bl0de Louis Levy (54), s0de kyssende musik Edith Rode (55); et hjerte slog · i krat og
dal · da jeg gik hjem i st0vet, · det var den unge
nattergal, · som sang bag pilel0vet lljitsch Johannsen (56); og b0gen sprender sine lyse kroner •
som lydhvrelv over nattergalens toner Hans Hartvig Seedorff(57); nattergalen bag l0vtaget synger ·
til m yggenes dans J. Blicher-C/ausen (58); dybt
inde bag dens l0v slår nattergale, · det lyder, som
om gryet tog til mrele · for i en trille morgnens
glans at male Viggo Stuckenberg (59).
Nattergale synger · med dugget stemmebånd Harald Herdal (60). En nattergal fl0jter, i lykkelig
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fryd , · en fiks melodi ... · og luften er toner, som
stiger · mod stjernernes net Arnold Hending (61 ).
Dunkelt klang din strengestrube · som en sang •
fra m0rkets grube, · nattergal. · · Fuglefl0jt · som
l0fter himlen · toneh0jt · mod stjernevrimlen, •
lys og lyd. · · Stjerneskud · af sange glider · ind og
ud · mens natten lider · langt af led Alex Garff
(62), l0fter · aftentimes lune stil hed · op i h0je toners klang Hans Storm (63).
Nu skrelver luften • af nattergalenes • trommesang Dagny Grejsen Hansen (64); ... jubler årle,
silde · 0dselt som et spri ngvand fra en underjordisk kilde, · snerrende og smeltende, fortroligt og
0mt · - aldrig bunden loddet og kildevreldet t0mt!
Ola/Andersen (65).
I hegnet sidder en g0g og kukker · de gamle noder
i aftnen hen, · og nattergalen, der djukke-djukker,
· så hjertet gr0nnes enga ng igen Hans Ahlmann
(66); toti, toti - små kildekluk, · tusm0rkestrenk,
dugdryp i eng Ludvig Holstein (67). Hvor er din
dybe klukken fyldig stor, · hvert slag og fl0jt, en
frydefuld bedåren, · hvert l0b og trille, med appel
beskåren, · din hele sang et eventyr i flor! Peter
Ommerbo (68).
Hvem går i seng en sådan nat, · mens nattergalen
i sit krat · fortryller hele egnen · og jubler, jodler
som besat, · til hjertet f0ler sig forladt · af Gud i
toneregnen? Hakan Holm (69); i nattergalens
dulgte, redle, s0dmerige r0st · blandes sorgfuldhed
med jubel og forventning til en klage Magens Lorentzen (70).
Skyggefuld min skrebne synger • for mig som en
nattergal, · vrever sam men, mens den synger, · lys
og m0rke, lyst og kval (a); nattens timer fors0der
· afsi ndets nattergal (b) 0110 Gels/ed (7 1). Thi den
fjerne fugl, der triller som en gal · i et stort og
tomt og glansfuldt rum, er somrens · sjrel - og
trreet undres angst i jordens dal: · hvorfor synger
natten som en gal? · · Også jeg må sp0rge: er den
skingre lyd · af en jubel, jeg t0r utryg ikke tro på,
· er den sang, der stiger som i stormfuld fryd, •
kun en gejl , fortvivlet strubelyd? Kai Hofjinann
(72).

Når r0sten klinger · af nattergalen, • dobbelt
glrede bringer · den her fordi dens ophold er så
kort Otto Sommer (73); men pokker sku ' give ·
sig til at beskrive · i fattige gloser et nattergal-kor;
· det er, når det toner · i natteskovens kroner, ·
det uudsigelige, som ikke tåler ord M agens Lorentzen (74).
Alt er tyst. Kun fuglens fl0jt · hulker dybt og jubler h0jt Hans Ahlmann (75); en nattergal hulker i
drempet ve · om poppelens trol0se brnde Tom
Kristensen (76). Jeg h0rte, hvor det hulked, jubled
· og klukked i det dunkle krat - • som om den
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skrere sommernat · berust af oversalig lyst, • for
mregtig ti l at breres tavst · sig havde skabt en alfer0st • af stjerneskrer og månelys, • af b0lgeblink,
af bladegys, · af det uendelige havs · tungsindige
skvulpen under kyst Karl Gjel/ernp (77); fjerne
skumringshaver, hvor nattergalens sang · evindeligt i grådkvalt og drempet jubel str0mmer Carl
Kjersmeier (78). Nu synger der en fugl · skjult
mellem l0vet. · Små frydeskrig · og fl0jt · og
hulk, · så jublende · - bedr0vet Harald Herdal
(79); en enlig fjreldstavn hulkede i natten ud sin
pine J@rgen Vibe (80), når livets sorger hulkes
frem · de har et vreld af toner · som nattergalens
klagesang · i skovens dunkle kroner Johannes Ursin (81 ). En nattergal hulker derinde, · hvor alle
b0gene rndme; · de toner er som min lrengsel · efter dit favntags s0dme Valdemar Kierkegaard
(82). Af underlige minder, som hvisker: kan du
huske · den f0rste elskovs s0de, uforglemmelige
tid? · I lune juninretter du listede dig hid - • og
nattergalen hulkede i S0ndermarkens buske. Ludvig Holstein (49).
Nu synger nattergalen · sin enkle, fortryllende
sang · i trreernes blomstrende haver, · og dit lille
elskovsvarme hjerte · er som lykkens blad · på
Ung kvi11de lyuer til nauergalens sang. Tra'snit af Lorenz Fro/ich i .. Originaltegninger afdanske Konsmere'".
1873-90.

nattens frugttyngede gren Jorgen Nash (83).
Hver gang en nattergals hu lken i l0vet · saligt sin
tonesred sår • er det hans [J . P. E. Hartmanns]
sjre l, som befriet fra st0vet · synger si n evige vår
L. C. Nielsen (84).
Der strnmmer imod mig fra min have · i denne
stille, milde forårskvreld · et nattergalevellysttonevreld - • en lykkejubel og en elskovsfryd - · så
0m og lokkende, bedårende en lyd Mogens Lorentzen (85); nattergalen · 0dsler gavmildt · med
dyre l0fter Mogens Jermiin N issen (86); i dens toner leved alt: · al elskovs a lvor, al dens leg H olger
Drachmann (87); tindrende triller og klagende
kluk • toner i nattergals klare stemme, · bryder
som syngende elskovssuk · ud gennem natmul mets gemme Svend Meller Jensen (88); som
gyldne klare klokker, · når <luggen falder sval, ·
elskede, elskede! · i aften lunden lokker · den
0mme nattergal. · Din lov, a llerkrereste, · lyder i
a lle Danmarks skove J ohannes V. Jensen (89).
Nattergalen er en lille · barn lig stakkel! · når den
elsker må den synge, · m en dens sang er el mirakel Viggo Stuckenberg (90).
Kun nattergalen slog sin krelne trille · for den , <ler
end gad lytted til dens kvad. · · Nattergalen slog
de bl0de toner, · <ler smelted hen som lrengselsfulde sange. - H0r Gernt, hvor nattergalens melodier, • hentone 00jtebl0de, krelne, glade, · som
tolked de, d ulgt bag de blan ke blade, · mil hjertes
drnm, min lrengsels svrermerier Johannes Ursin
(91 ). H0r f10jter som fl0jel • dunkle og bl0de •
funkle og gl0de Arthur Arnholtz (92); sangen sukker fra den dulgte ki lde · og sender <luft, der tåremildnet rummer • den attråkvad , den lrengselsrige
kummer, · <ler l0d i kvreld fra skovens nattergal
Niels Mol/er (93). S0d lyst og lrengsel skrelver · i
nattergalesangen, · hvi s attrådybe b0lger · bl0dt
srenker sig og svulmer, · og lokker og forf01ger ·
mer vidt, jo mer det mulmer Valdemar R ordam
(94). H0r! Livets lrengsel og lykke svulmer · i sang
af en ensom nattergal. · · Jeg elsker den fugl, hvis
strube strnmmer • med lyd som blodk luk af
hjertevunder Johannes Jorgensen (95).
Fra sol gik ned har nattergale sjunget · og sprendt
en perlerad af toner · om nattens blege tinding
Leo Est vad (96); med et en klar · og ensom tonetrille, · så skrer og ren, et lille • brudstykke af en
perlerad , · <ler rulles ud - og skilles ad Karl
Gjel/erup (77).
Nattergalen spreder sine toner · som s0lvregn
over Sjrellands m0 rke skove (a). Men denne lyse
nat har intet svar: · kun nattergalens lyse r0st i 10vet! · En sky af sang, <ler stiger s0lverklar · og daler som en stråleregn i st0vet (b) Hans Hartvig
Seedorjf (97). Nattergal slår i krattet s0dt i skrer-

sommerkvreld. · Srelsomt risler i nattens dyb · det
s0lvklare tonevreld. · · Srelsomt kogler i natten
hint tonevrelds kildekluk K. L. Kristensen (98);
dens kaldende kluk, · dens s0lverrene fl0jten, ·
dens dirrende drag, · dens klare, dybe triller · og
dens sitrende slag Aage Laugesen (99). F0rst triller trillerne ud · af en nattergal , som · om det var
bittesmå · s0lvblanke kugler <ler kom · inde fra
brystet · og hoppede ud i det fri · for al besvangre
min fyldepen · m ed poesi H alfdan Rasmussen
( I 00); bäret af guldregnens gyldne kreder • kalder
nattegalens klokkes0lv · til b0n i · haven s natblå
rum Arne Bogh Larsen (101).
Bag gran vreggen [sitrer] · magten i natten - • galens strube ... • trenkte, m ens ton våd • suste i natten · og 0ret dirred · af guldhammerslaget Thorkild Bjernvig (l02). Ensamme nattergale Uubler] ·
som gyldne blink · i den duggrå nat. - Ja, nattergalen synger, · en jubel af el gl0det sind. • Tungsindigt, s0dt den slynger · sit guld i natten ind
Kirsten Aakjar (103); natterga len sang guldregn ·
for aftenens unge par El Forman ( I 04).
Hans Ahlmann, Nattergalen ( I 05), Sådan (I 06);
Olaf Andersen , Nattergalen (65); Arthur Arnholtz, Nattergalen ( I 07); Aage Berntsen, Nattergalen ( 108); Erik Bertelsen, Nattergalesang (109),
Syng, nattergal (110); St. St. Blicher, Nattergalen
(111); Marinus B0rup, Nattergal (11 2); J0rgen
Emborg, Nattergalen ( I 13); Joh. Gerh. Fr. Garbrecht, Philomela (I 14 ); Al ex Garff, Nattergalen
( 115), Nattergal ( 116); Karl Gjellerup, M in ven og
min nattergal ( 117); Vilhelm Gregersen, 0 nattergal (11 8); Harald Herdal , Natterga len (119), H0r
hegnets nattergal ( 120); Kai Hoffma nn , Nattergalen (72), Natten og nattergalen (121 ); Hakon
Ho lm, Min (1 22); Ludvig Holstein, Nattergal om
dagen (67); Johannes V. Jensen, Nattergalen (89);
lljitsch Jo hannsen , Duet (123); Per Lange, Nattergal ( 124); Aage Laugesen, Nattergalen (99); Mogens Lorentzen, Majn at (125); Harald H . Lund,
Nattergalen og h0jtaleren ( 126); Louise Neuhaus,
Natterga len ( 127); Peter Ommerbo, Nattergalen
( 128); C hr. Richardt, Nattergalen (129); Valdemar R0rdam, Den tavse nattergal (130); V. R0se,
Nattergalen ( 13 1); Frederik Schaldemose, Nattergalen og uglen ( 132); Knud Secher, Syng, min nattergal, bag l0vet ( 133); Hans Hartvig Seedorff, Der
slog igen en nattergal i l0vet ( 134), Rose og nattergal ( 135); Schack Staffeldt, Nattergalen og natviolen (136); Viggo Stuckenberg, Natteskov (90); forgen Vibe, Fjreldstavnen (137); C hr. Wilster, Nattergalen (37); C hristian Winther, Trende nattergale (I 38); Ole Wi vel, Nattergal (139); Jeppe
Aakjrer, Kritik ( 140).
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