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konungens h0gtbetrodde man,
justitiar rådet ocii riddaren af kgl. nord stjerne orden,

vålborne

Herr CARL JOHAN ÖRBOM,
vagar jag helga dessa blad, som ett ringa prof af den
renaste γordnad, hvarined jag framhärdar

Eder

ödmjukaste tjenare
johan gabriel h0glind.



konungens tro-man, lagmannen
välborne

Herr N. CHRIST. SUNESSON,
och välborna

Fm SOPH. ALB. SUNESSON,
född von RUSELL.

Såsom vördnadens och tacksamhetens svaga, men hjer-
tats he]iga offer, för den godhet, af hvilken jag rönt så
många och för mig dyrbara vedermälen, tillegnas desse blad

af

Eder

ödmjukaste tjenare
johan gabriel höglind.
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6 cAfitlet

v. i. Och Hjob fvarßde. och fade:
v. 2. O ! att min ofördragsamhet r) igenom vagande kunde v dgar,

Och mitt betryck s) tillika pä vagfålar kunde uplyftar!
v. j. Ty nu är det tyngre an hafvets fand,

Derforc brißa mina ord ut t);
v. 4. Ty den Allsm ägt iges pilar dro i mig,

Deras gift utfnger min lifsanda,
Guds for/kräckligheter bekriga mig «).

17. $. Skriker vildåsnan ofvan gräsbrodden,
Bålar oxen ofvan fitt biandfoder?

v. 6. Åtes det fadda, förutan falt,
Månne det är fmak i dådsguäljande fpott v)?

1) And. jåmmer, plåga, harm, Unmuth.
s) And. Leiden.
O And. therfore åro mina ord håftiga ..... ίο zügellos,
υ) And. ruften fich gegen mich. —-

v) And. Eller mån någen vilja fmaka thet hvita om åggeblomman?
Ift Gefchmach im Eyweifs? nwVrn år hår hånledt i-
från Sn particip, af 'nn eller och IV)» med den
vanliga prefixen före infinitivus.

4.
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v. y. Mitt mod vägrar att vidröra den,
Denne är fäfom orenlighet på min fpis xj.

v. 8- O gifve min begäran miräffadel
Och min forhoppning! Gifvc det Gudf

v. p. ffa gripe Gud ßg an och fonderkroffe mig,
Spänne Han ut fin hand oth fonderffake mig y)l

x) And. Was mich ekelt anzurühren, Das ifl mir flatt fpeife.
Ich mag es nicht berühren, Und diefes iil wie meine
ekele Speife.
I och af olyckorna lefde nu Hjob, De voro ock i
anfeende till hans förra helfa och lycka, fom forfkåmd
till friik föda. De borde fåiedes med vett kryddas,
fåfom det fadda gråfet med falt gjordes drägligt for
fmaken. Befpottelfen ofver Hjobs lidande var fom fpott
på gråfet eller orenlighet på brod,

y) And. Mochte Gott mich zermalmen,
Recket' er aus feine Hand, und vertilgte mich!
For att uttrycka det motbjudande, fom man måfle tan¬
ka fig hos Gud, att fafom hår onfkas döda, år bemår-
kelfen af bi*"» fom de flefle anfett vara: begynne, ta¬
ge fig till, hår modifierad, i defs nåflan fynonyma:
gripe fig an, hvilket i fvenfka, få val fom i Hebreiika
fpråket, brukas med och utan och. Se 2$:de vs.
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υ% ιο Och vare det ännu min trSJl0
Och må jag fparha i jorden, i en Jmärta ] fom ej ßonar /
Ty jag har icke forhållit den Heliges ord zj,

v. ii. Hvad är min dyrka, att jag Jkulli forbida]
Och hvad är mitt mål, att jag Jkulle forlänga mitt mod a)?

v. 12, Manne min ftyrka är ftenars ftyrka,
Månne mitt kött är af koppar?

v. ij. Huru är icke min hjelp i mig ingen,
Och biftåndet fordrifvet ifrån mig b)!

z) And. SI hade jag anta troA. Jag fkulle glädja mig under
alt mitt lidande, att Han icke ikonade: Ty jag haf-
ver Then Heliges ord aldrig forfakat.
Aber noch fey mir das ein TroA,
Wiewohl ich brenne im fchmerz, ohne fchonung,
Dafs ich nicht verleugnet die Worte des Heiligen.
Men fammanhanget j conAruction och ordens bemårkel-
fer fynas antyda, att Hjob fager Ag anfe for en troA,
att undgå en behandling, fom tillhor en brotsling, fom
döljer Ana misfgerningar, och derfore långe plågas på
det att han ikall'bekånna.

a) And. Was iA meine kraft das ich ausharre,
Dauert Ae aus um ruhig zu dulden?

b) And. Hilfe i A nicht für mich da,
Und Troft iA fern von mir.
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V. 14. En fom bulnar fonder c), bår hafva förbarmande af
Jhi kamrat t

Skullle han ock hafva åfvergifuit den Allsmägtiges fruktan d);
v. /j*. Mine broder fvika fåfom en bäck,

Såfom en fåra af bäckar e) ofverträda de f);
v. 16. De der fot dyfirar af frod,

Deri fnon fordunklar fig g);
v. 17. Ρa den tid man bränner, förfina de,

Då han är het, flockna de ut från deras rum h)

c) Se Cap. VII vs. V.
d) And* Dem Unglückligen gebühret vom Freund Erbarmen,

SonA verlåsA er die Furcht des Hochflen;

e) And. GiesfBåche.
Men att rrny i 2o:de verfen bor hånfåras tili
iynes vara otvifvelagtigr, ASljagteligen år ock ordet
tånkt fåfom cum. Angul. och år i bild icke annat ån
hela raden af Hjobs vänner, i hvilkas innerfla diup,
han hade våntat något likt vådercjvickande vattubåckar,
ehuru han der icke fanu en enda droppa till Jmgfva-
lelfe.

f) And. . . . hafva de flutit bort; ilad ile dahin;
g) And. Welche getrübet vom Frofl,

In die fleh geborgen der Schnee.
h) And, Aber bald Anken Ae, und verfchwinden,

In der Hitze weggetilgt von der Stelle;
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υ. ι$. Caravaner kroka deras ναgar,
De ga opp i ödemarken och förgås;

v. ip. Themas Caravaner fe deråt,
Sabåas vagfarande pasfa derpå;

v. zo. De blygas, att hafva förlitat /Ig,De komma till den och rodna.

v. 21. Ty nu hafvtn i varit, aren icke, —·
I fen förfkrdckligheten och Jkyggen i}.

v. 22. Ar det derföre att jag fagt: *'läggen fram åt mig,"Och af eder förmögenhet gören en Jkånk för mig k)!
v. 2j. "Och frijlåppen mig ur en fiendes hand,

"Och ur våldsverkarens hand friköpen mig!
v. 24. Låren mig det, Jå vill jag tiga,Och h vad jag förgått mig, låten mig förfiå!
v. ij·. Fluad åro rigtighetens ord för ondt,

Och hvad kam tadlet af eder tadla Ij ?

i) And. A'fo ityd auch ihr geworden zu nichts,
Ihr fehet den Jammer und hebet zuiück.

k) And. 'Hab ich gefagt: gebet mir ,

Und vom eurem vermögen zahlet fiir mich?
1) And. Wie fufs find verilandige Worte,

Aber was beweiien eure Verweifen?
DDib hDin ie Ges. Lehrgebäude p. 674. ·
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v. 26. Är det for att tadla utropen, tanken i det m)?
Och flormen i en foriviflandes ord?

v. 27. fl}a än mer i ofverfallen en faderlos,
Och grafven framfor eder kamrat n) !

v. 2$· Men nu gripen eder an ! Sen på mig,
Och framfor edra anfigten vare det> om jag ljuger o)!

v, 2p♦ Ack vänden om p)! Ske ieke orätt!
flfa vänden om! Ännu är min rätt derutinnan q) !

v. ßo. Har orätt varit på min tunga?
Skulle min gom icke forfiå fg på betryck r) ?

ni) And. Gedenket ihr worte zu verweifen?
In den wind redet ja der Verzweifelnde!

η) And. So werft ihr über den waifen das Netz,
Und grabet dein Freunde Gruben!

o) And. O! würdiget dock, auf mich zu fehen,
Und erkennet ob ich gelogen!

p) And. Återtager hvad I fagt! Befinnet euch!

q} And. Må min ofkuld theruti vifas!
noch ift das Recht für mich. „ .

r) And. År något ofannt i, thet jag talat!
Kan for min fmårta min kånfla vara flum?
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ι;, ζ. Har icke tnännißan ofvan jorden ofrid s),
Och foin en befoldads dagar, dagarna ßna ?

v. ζ. SS/om trålen längtar hon efter Jkugga,
Och få/om en befoldad väntar hon pä fitt arbete t).

v. j. Sä har ock jag fatt mig till lott vådermodans månader y
Och orons nätter u) har man tilldelat mig.

v. 4. Om jag lägger mig, β fager jag r
När Jkall jag ftiga opp, och nattstiden mätas ut v)!
Och jag varder mätt på kajlningar, alt intill morgongry¬

ningen.

sJ And. en tråldom på jorden. Kampf auf Erden*
t) And* lon. Arbetslon.

Den lott, som i vj\ s namnes ? såsom Irka med den lejdes ,

har dock icke någon likhet med hans aiioning, men
vål med hans vådermoda*

n) And. Jåmmenfulla nåtter. Nåchte des Jammers*
Se Ges. Lehrg. ρ. 798·

v) And. Lång år natten. Weichet die nacht? lange dehnt sich
die nacht. har man således hånledt både af ΊΎ0
och Τΰ och stadnat vid det sista, emedan man i fiel
våntat ( ) och icke (_) under andra radical bokstaf»
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v. $. Mitt ko 11 ikläder mcjkar och fioftets jkorpa,
Min hud håller et ögonblick χ) och bulliar Jondtr y)

v. o. Mina dagar dro jor Ja for fammanvdfningen,
Och fullbordar utan hopp z)

v. 7. Ηetduk att mitt lif dr et andedrag a),
Icke /kall mitt oga mer komma att fe det goda!

v. §■. Mig fr.all icke fkåda det oga fom mig nu ftr b) ,

Dina ogon pä mig och jag dr icke!

v. p. Et moln Jorfvinner och far fdrgångelfens vag,
Sä den, fom i grafven mäßiger, han ftiger icke opp.

v. 10. Han återvänder icke mer till fin boning,
Och honom igenkänner icke mer hans βalle.

v. ii. ''Nä fä mä ockfä jag intet hälla min mun,
Mä jag tala under min jjdls Sngeß,
Mä jag klaga under min andes bitterhet l

ven. Men framfor Makkeph Sr ju ( ) den vanligavocal-pnnkten t. e. nn - kohel. il. 9. Jos. 4, 14.

x) And. helas, genefet.
y) And. und eitert wieder. —

ζ) And. Meine Tage eilen fchnelier als Weberfchiffiein ,Und fchwinden hin ohne Hoffnung. —
a) And. vader, hauch.
b) Se Ges. Lehrg. p. 299,


