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dens lys bag de tågede dage.

Aa, hvor tit bli'r ej døgnene talt,
som vi endnu har tilbage!

Børnene juble: "O, dejlige jul!"
- selv børn med grånede isser -
Mødrene sysle med gaver i skjul:
Perlebånd, dukker og nisser."

Således indledes digtet "Julen" fra digtsamlingen "Lyse dage" af forfatter og digter Zakarias Nielsen. En
samling bestående af mere end et dusin humoristiske og finurlige digte og vers for både børn og voksne.

Zakarias Nielsen (1844-1922) var en dansk forfatter, der arbejdede som lærer til daglig. Han var særligt kendt
for sine mange fortællinger og romaner, der omhandlede religiøse eller ideologiske emner. Zakarias Nielsen
lod typisk sine værker foregå i konservative landsbymiljøer. Udover sin lærergerning og sit forfatterskab var
han også en aktiv deltager inden for folkeoplysning. Hans første bog udkom i 1871 under titlen "Sange og

Smaadigte".

 

"Julen sig nærmer! Vi skimte alt
dens lys bag de tågede dage.

Aa, hvor tit bli'r ej døgnene talt,
som vi endnu har tilbage!

Børnene juble: "O, dejlige jul!"
- selv børn med grånede isser -
Mødrene sysle med gaver i skjul:
Perlebånd, dukker og nisser."

Således indledes digtet "Julen" fra digtsamlingen "Lyse dage" af
forfatter og digter Zakarias Nielsen. En samling bestående af mere
end et dusin humoristiske og finurlige digte og vers for både børn og

voksne.

Zakarias Nielsen (1844-1922) var en dansk forfatter, der arbejdede
som lærer til daglig. Han var særligt kendt for sine mange

fortællinger og romaner, der omhandlede religiøse eller ideologiske
emner. Zakarias Nielsen lod typisk sine værker foregå i konservative
landsbymiljøer. Udover sin lærergerning og sit forfatterskab var han
også en aktiv deltager inden for folkeoplysning. Hans første bog

udkom i 1871 under titlen "Sange og Smaadigte".
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