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OM DE DANSKE FOLKEVISER 

AF 

\V. F. KER.1 

DEN nære Sammenhæng mellem de danske og de skotske Folke
viser har længe været kendt. J a m i e s o n henledte Opmærk

somheden paa den ved sine Oversættelser fra Dansk, som findes 
dels i hans „Popular Ballads", dels i Noterne til Walter Scotts 
„The Lady of the Lake", dels — i større Antal og med mere 
udførlig Kommentar — i „Illustrations of Northern Anliquities", 
udgivet af Scott. M o t h e r w e l l henviste i Indledningen til sin 
„Minstrelsy" til de Ligheder, som Jamieson allerede tidligere havde 
paapeget, og tilføjede selv nogle Bemærkninger om „Leesome Brand" 
og den tilsvarende danske Vise. Alt hvad man tidligere havde 
fundet paa dette Omraade, er, tillige med utallige Tilføjelser, ble
vet samlet i Svend G r u n d t v i g s store Værk „Danmarks gamle 
Folkeviser"2, som nu paa saa værdig Maade bliver fuldført af 
hans Efterfølger, Dr. Axel Olrik. Sammenhængen mellem Viserne 
paa Engelsk og paa Dansk (og paa andre Sprog) findes ligeledes 
— med stadig Anerkendelse af at bygge paa Grundtvig — be-

1 Will. P. Ker, Professor ved Londons Universitet, vil være de literatur-
historisk interesserede kendt bl. a. fra sit store Arbejde Epic and Romance 
(jf. DSt. 1905, 219). Hans Afhandling On the Danish Ballads findes i The Scottish 
Historical Review I 357—78 (Juli 1904); men vi har ønsket at gøre den lettere 
tilgængelig for nordiske Læsere. Ved Forfatterens Velvilje fremtræder den her 
i udvidet Skikkelse. 

Oversættelsen skyldes Frk. stud. mag'. Au g. Schiødte. Af Hensyn til 
nordiske Læsere er hist og her enkelte Sætninger fra Noterne dragne op i 
Teksten eller omvendt. Forfatterens Tilføjelser er mærkede med *, Oversætter
tilføjelser med [ ]. Udg. 

2 Forkortet DgF. (5 Bind, 1853—90); fortsat af Dr. Axel Olrik (Danske 
Ridderviser, 1895—1907, fortsættes). 
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2 W. P. KER 

handlet i det tilsvarende Værk af F r a n c i s J a m e s Ghild, „Eng-
lish and Scottish Popular Ballads"1. Grundtvigs og Olriks Under
søgelser paa den ene Side, Childs paa den anden, faar en næsten 
til at opgive Haabet om, at det nogensinde vil lykkes helt at udrede 
Slægtskabet mellem vore Folkeviser og de danske. Nærværende 
Afhandling er nærmest kun et Forsøg paa at bestemme nogle af 
Problemerne. 

I 

De danske Folkeviser — Navnet „dansk" i Forbindelse med 
„Folkeviser" maa af mange Grunde forstaas som indbefattende 
ogsaa svensk, norsk, islandsk og færøsk — har bevaret mere af 
deres oprindelige Karakter af Danseviser end de engelske, endsige de 
tyske. Skønt den gamle Danseskik forlængst er gaaet til Grunde 
i Danmark, er næppe en eneste af Viserne uden Omkvæd; og 
naar Omkvædet mangler, er der i Almindelighed andre Ting, del
taler for, at Visen ikke er ægte dansk. Det er saaledes af andre 
Grunde afgjort, at Visen om „Grimilds Hævn", en Fremstilling af 
Nibelungsagnet, som mangler Omkvæd, er af tysk Oprindelse; 
dens Handling stemmer overens med „Nibelungenlied" i et af de 
vigtigste Punkter, hvor netop hele Forskellen ligger mellem den 
tyske og den nordiske Opfattelse af Sagnet2. I Dr. Steenstrups 
„Vore Folkeviser" (1891) findes andre Eksempler, udmærket ord
nede og fremstillede. Og skønt den gamle Danseskik er gaaet tabt 
i Danmark, er den som bekendt bevaret paa Færøerne, hvor Ynd-
lingsfornøjelsen endnu er den gamle franske Runddans, „Garole", 
ledsaget af forskellige Viser, med Omkvædet som et uundværligt 
Led i Underholdningen8. 

Den franske Carole blev, rimeligvis i 12te Aarhundrede, indført 
> 

1 5 Bind Boston 1882—1898. 
2 [Se nu ogsaa den udførlige Redegørelse for dens sproglige Tyskheder og 

dens Forhold til tyske Kilder i R. C. Boer, Untersudiungen ilber den Ursprung 
und Entwickelung der Nibelungensage, Halle 1906, H 95—109; jf. nu Arkiv 
XXIII 143. ' Udg.\ 

8 Færøernes Viser, Dans og Melodier granskes af Hjalmar Thuren, der 
har samlet meget nyt Materiale siden sin foreløbige Redegørelse „Dans og 
Kvaddigtning paa Færøerne* (1901; udførligere paa Tysk i Sammelbande der 
internationalen Musikgesellchaft, III 2, 222—269). [Hans store Værk over de-
færøske Melodier gaar nu i Trykken. Udg.\ 
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i Danmark og paa Island, hvor Ordet „danz" blev brugt om det 
sungne Vers — „Dansevisen" — snarere end om selve Dansen. 
De vigtigste historiske Vidnesbyrd om denne Dansens første Tid 
er Kirkemændenes Protester mod den nye, verdslige Skik omtrent 
enslydende i Danmark, paa Island, i Frankrig, England og Tysk
land; der er f. Eks. den gængse Fortælling om de dansende, som 
blev ramte af en Straffedom, saa de ikke kunde holde op at 
danse, men blev ved med det Nat og Dag1. 

Heldigvis har Præsterne og Moralisterne ved at ivre mod 
Dansevisens Syndighed givet os den tidligste Underretning om den 
og de ældste Citater. Der er kun efterladt os faa Brudstykker af 
engelsk lyrisk Poesi fra det 12te Aarhundrede; men at den har 
eksisteret bevises af Historikerne. Giraldus Cambrensis har i sin 
„Gemma Ecclesiastica" et Kapitel mod Sang og Dans 'i Kirker og 
paa Kirkegaarde og fortæller en Historie om en Præst i Worcester 
Stift, der var saa forplaget af et Viseomkvæd2, som han Natten 
igennem havde hørt gentaget rundt om sin Kirke, at han om 
Morgenen i Stedet for „Dominus vobiscum" sagde: „Swete lemman 
thin are" (Min Elskede, vær barnihjærtig). Næsten samtidig findes 
den første Optegnelse om Ringdans i Danmark: den store Ærke
biskop Absalon maatte o. 1165 irettesætte Munkene paa Eskilsø, 
fordi de fejrede deres Fester med altfor stor Pragt og holdt Dans 
i Spisesalen8. Udtalelser, som viser tidligere Tiders Modsætning 
mellem Kirken og den uimodstaaelige Dansemode, citeres efter de 
islandske Biskupasogur i Vigfussons Afhandling om Dans og Danse
viser i „Corpus Poeticum'•4. De ældste Folkeviseomkvæd paa Is
landsk er fra det 13de Aarhundrede; et af dem, „Minar eru sor-
gir Jiungar sem bly", der oprindelig var ment som en Elskovsklage, 

1 Gastern Paris, Les Danseurs Mardits, legende allemande du XI siéele 
1900. Der er en anden Historie i Durham-„Exempla" fortalt af Paul Meyer 
(Notices et Extraits XXXIV 4-32): En Præst, en munter Ungkarl, var en stor Elsker 
af Dans og Vaagenætter. Men en Gang saa han under Dansen for hver Mand 
og Kvinde to Djævle, som bevægede de Dansendes Arme og Ben, „ad omnes 
motus et vertigines, quas faciebant". 

s Interjectam quandam cantilenae particulam ad quam saepius redire con-
sueverant, quam refectoriam seu refractoriam vocant (Giraldus Cambrensis, 
Bolls Series, II 120). 

8 Steenstrup, Danmarks Riges Historie, I 088. 
4 Vigfusson og York Powell, Corpus Poeticum Boreale, II 385. 

1* 



4 W. 1'. KER 

blev sunget (Aar 1264) af en Islænder, da han gik Døden i Møde, 
altsaa anvendt paa ganske vilkaarlig Maade1. 

Den franske lyriske Danseleg synes at have underlagt sig 
Norden just i den kritiske Tid, da Verden blev lukket for nordiske 
Æventyrere af den gamle Type, da Vikingelivet var ved at for
svinde og med det mange af de gamle nordiske poetiske Tradi
tioner. Det er bekendt, hvorledes Kong Haakon af Norge (vor 
Modstander ved Largs) lod franske Romaner oversætte paa Norsk 
— et Tegn paa, at Moden er ved at skifte. Disse Romaner var 
Prosa; men de ovennævnte islandske Citater viser, hvorledes 
franske Toner og franske Rim paa samme Tid var ved at for
trænge det gamle fortællende urimede Vers, endog paa Island. I 
Danmark har man muligvis langt tidligere optaget Rimet efter 
tyske Sangeres Mønster, hvad enten nu den danske Kong Knud 
virkelig har digtet sin Sang om Munkene i Ely eller ikke. 

Alt dette ligger Folkeviserne ret fjærnt, de engelske eg skotske 
saavel som de danske. De franske Caroles behøvede ikke at have 
noget fortællende Indhold2; der er intet, der tyder paa, at de af 
Giraldus og Sturla citerede Omkvæd paa den Tid skulde være 
blevel brugt i Forbindelse med Viser af fortællende Indhold; snarere 
er det modsatte Tilfældet. Den ovenfor citerede Afhandling om 
den islandske „danz" holder afgjort paa, at der ikke var fortællende 
Digte forbundet med Dansevisen paa Island, at denne fra først af 
bestod af Drillevers eller Elskovsvers. Den fortællende Digtning 
blev foredraget paa anden Maade. 

Men paa et eller andet Tidspunkt begyndte man i Danmark 
regelmæssig at bruge Omkvædet, som det nu bruges paa Færøerne, 

1 Sstds. 387; Sturlunga Saga, Oxford 1878, II 2G4. 
8 *I den gamle franske episke Digtning findes der imidlertid Ting, der har 

megen Lighed med Stilen i Folkeviserne. Smnlgn. f. Eks. Omkvædet i „Le Roi 
Gormond" med det i „Saint Nicolas et les Enfans au Saloir"; Versemaalet er 
dot samme og ligesaa dets Anvendelse; de to Omkvæd frembringer samme 
Virkning paa Tilhøreren: 

Quant il ot mort le bon vassal 
Ariere en chac.a le cheval, 
Puis mist avant sun estondart 
Nen la li baille un tuenart. 

(Mort du Roi Oovmond, udg. Scheler. L. &, 37, 61, 83 o. 11.) 

Il etait trois petits enfants 
Qui s'en allaient glaner aux champs. 

(St. Nicolas, udg. Gérard de Nerval: Les Filles du Feu.) 
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sammen med fortællende Digte: Folkeviser, i den Betydning, hvori 
vi i Almindelighed tager dette Ord. Det er ikke rimeligt, at man 
i nogen nær Fremtid vil opdage, paa hvilket Tidspunkt de første 
Folkeviser blev digtede. For Øjeblikket gør man sikkert bedst i 
at lade dette Spørgsmaal ligge. Een Ting, eller snarere en hel 
Række af Ting, kan afgøres med Sikkerhed og er interessante nok, 
hvilket Resultat man end maatte komme til med Hensyn til Vi
sernes Datering. 

Brugen af Omkvæd, som i Danmark er en ufravigelig Regel, 
i England noget mindre gennemført, gør det nødvendigt at be
tragte de engelske og de danske Folkeviser som een Gruppe over
for Fastlandets tyske Viser. Lighed i Handlingen er ikke saa al
mindelig, som man skulde vente; men der er Overensstemmelse i 
Stilen næsten overalt, i det mindste naar den i England forefundne 
Form har Omkvæd. 

I nogle af de danske Viser falder Koret ind ved Slutningen 
af hvert Vers ligesom i det gamle engelske Digt om „Robin og 
Gandeleyn", hvor Omkvædet „Robin lieth in green wood bounden" 
i sin Virkning har megen Lighed med saadanne danske Omkvæd 
som „Udi Ringsted hviles Dronning Dagmar" eller „For nu stander 
Landet i Vaade". 

Mere særegen er en Omkvædsform, som maaske allertydeligst 
viser Slægtskabet mellem de danske Folkeviser og vore. Der er 
her den mest iøjnefaldende Lighed i Formen: een Omkvædslinje 
følger efter første Verslinje og een efter anden, som i mange vel
kendte Eksempler: 

There was twa sislers liv'd in a bower, 
— Binnorie, O Binnorie! — 
There came a knight to be their wooer 
— By the botiny mill-dams o'Binnorie. 

(Child, Nr. 10.) 
O wind is longer than the way 
— G ar lai/ the bent to the bonny broom — 
And death is colder than the clay, 
— And you mat/ beguile a fair maid soon. 

(Child, Nr. 1 L>.) 
There were three sisters fair and bright 
— Jennifer gentle and rosemarie — 
And they three loved onu valiant knight, 
— As the dew flies over the mulberry tree. 

(Child, Nr. 1 B.) 
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Seven kings' daughters liere hae I slain, 
— Aye as the gowans groiv gay — 
And ye shall be the eight o'them 
— The firsl morning in May. 

(„Lady Isabel and the Elf-knight", Ghild 4). 

Bygningen af et dansk Folkevisevers vil være engelske Læsere 
bekendt fra Visen om „Svend Dyring", der findes oversat af 
Jamieson i Noterne til „The Lady of the Lake": 

Om Aftenen silde der Biørnene græd, 
— Vare jeg selver ung — 
Det hørte deres Moder under Mulden ned. 
— Mig lyster udi Lunden at ride. 

Undertiden stemmer en dansk og en skotsk Folkevise overens 
baade i Omkvædet og i Handlingen. Dette skotske Vers er taget 
fra en Opskrift af „Leesome Brand" (Ghild 15, I 184): 

He houkit a grave long, large and wide, 
— The broom biooms bonnie, and so is it fair — 
He buried his auld son down by her side, 
— And we'll never gang up to the broom nae mair. 

Det følgende er fra en af de mange danske Tekster af samme 
Historie („Redselille og Medelvold", DgF. 271, V 249): 

Han grov en Grav baade dyb og bred 
— Hvem plukker Løven udaf Lilientræ — 
Der lagde han dennem alle ned 
— Selv træder hun Duggen af. •— 

I Childs Samling, som er saa fuld af interessante Ting, er 
intet mærkeligere end den shetlandske Vise om Orpheus (Ghild 19), 
„optegnet af Mr. Biot Edmonstone, som den blev sunget af Andrew 
Coutts, en gammel Mand fra Unst paa Shetland"1: 

Yees tak' your lady, an' yees gaeng hame, 
— Scowan iirla grim — 
An' yees be king ower a' your ain, 
— Whar giorten han griin oarlac. 

Dette Omkvæd er paa „Norn"-Maalet, er en Levning af det gamle 
nordiske Sprog paa Shetland, og henhører til samme danske Vise-

1 [Nu ogsaa fundet f>aa Naboøen Yell af Dr. J. Jakobsen (Det norrøne Sprog 
paa Shetland, 1897, S. 152). Udg.\ 
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tradition som det andet mærkelige Digt, Hildinakvadet fra Øen 
Foula, der endnu blev husket i det 18de Aarhundrede, skønt det 
paa den Tid ikke mere blev forstaaet, og som senere er blevet 
tydet af nordiske Videnskabsmænd.1 

Hildinakvadet er en Del af samme Sagn som det højtyske 
„Gudrun". Andrew Coutts Sang staar paa en eller anden Maade 
i Forbindelse med det gamle Digt om „Orfeo", som skal være en 
bretonsk „Lai", og som sikkert hører til samme Gruppe som Marie 
de France's Lais i det 12te Aarhundrede. Den gaar tilbage til 
den moderne Literaturs egentlige Begyndelse, til den franske ro
mantiske Digtnings tidligste Dage; vi finder her et græsk Sagn, 
tillæmpet med mærkeligt Held efter Eventyrdigtningens Stil, ligesom 
mange andre klassiske Fortællinger fra Troja og Theben blev til— 
lærnpede og gjort om til „romantiske" Sagn. Og denne Overlevering 
af gammel middelalderlig Fantasi finder vi paa Shetland forbundet 
med et Omkvæd i det gamle norrøne Sprog, et Omkvæd, som nu 
til Dags er uforstaaeligt for dem, der hører det, og endog for den, 
der synger det, men som har en meget stærk Lighed med Om
kvædet i de danske Folkeviser. Tydningen af den sidste Linje er 
usikker, ogsaa for Grundtvig2. Men den første — Indstevet, som 
den vilde blive kaldt i Norden — er næsten den samme som Ind
stevet i den danske „Esbern Snare" (DgF. 131): 

Hr. Iver og Hr. Esbern Snare 
— Skoven staar herlig og grøn — 
De drukke Mjod i Medelfare 
— Den Sommer og den Kny saa vel kunne sammen. 

Det vilde være forhastet at slaa fast, at Shetland skulde have 
været det egentlige Møde- og Udvekslingssted for Viserne fra Skot
land og fra Norden; der var uden Tvivl ogsaa andre Veje for 
Forbindelsen. Men rent bortset fra saadanne Spørgsmaal viser 
Sangen om Orfeus den store Lighed mellem den danske og den 
engelske Omkvædsform; og det er Omkvædsformen, der, mere end 
nogetsomhelst andet, udgør Forskellen mellem den nordiske — 

1 George Low, A Tour through Orkney and Schetland in 1774, Kirkwall 
1879; Hægstad, Hildinakvadet, Christiania 1900. 

2 [Grundtvig foreslaar med Tvivl (Child 1 217): „Hvor Hjorten han gaar 
aarlig." I Forbindelse med „griin oarlac" synes „giorten" dog langt snarere at 
være jurtin, isl. jurturinn, altsaa: „Hvor Urten den gronnes herlig" (min Be
mærkning i Child VI 502) eller snarere „— uårlig" (Bugge i Arkiv VII 119). A.O.] 
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engelsk-danske — Visegruppe og de tyske — højtyske eller plattyske 
— Viser, hvor der næppe findes et eneste Eksempel paa Omkvæd 
af denne Form. Indskudte Omkvæd findes i folkelig Digtning hele 
Verden over; men denne særlige, for skotske og danske Viser 
fælles Form, bruges ikke i Tyskland. Der falder Koret ikke ind 
med lyriske Udbrud efter første Linje: 

„O gin I were young —" 
„And the sun shines over the valleys and a'." 

Lignende findes i Tysk undertiden efter sidste Linje af Strofen: 

Dar steit ein lindboem an jenem dal 
is bawen breit und nedden schmal 
- van gold dre rosen. (Uhland 15 li.) 

Men hvis der findes Indstev, er det i Almindelighed kun et 
Udraab i Lighed med „hey down" eller „hey lillelu" paa Engelsk. 
Der findes ganske vist een tysk Vise, „Hinrich" (Uhland 128 
[Dansevise fra Ditmarsken]), nøjagtig i samme Stil som de danske 
og skotske Viser: 

Her Hinrich und sine broder alle dre, 
— mil grone — 

Se buweden ein schepken tor se 
— umb de adlige rosenblome. 

Der synes ikke at være andre, skønt der er Eksempler paa ind
skudte Omkvæd af en noget anden Art: 

Maria wo bist du zur Stube gewesen? 
— Maria mein einziges Kind. — 

Denne Vise svarer til den engelske om „Lord Randal", den nor
diske om „den forgivne Datter" (DgF. 341), og Omkvædet er i 
begge Viser brugt paa samme Maade. 

Nogle andre Eksempler, som min Ven Professor J. G. Robertson 
har givet mig tillige med de nysnævnte, er taget fra Viser, der 
er altfor udelukkende lyriske til at kunne sammenlignes i Enkelt
heder med de egentlige Folkeviser: 

Frisch auf, gut gsell lass rummer gan! 
— tummel dich guts iceinlein — 
Das glaslein soli nicht stille stan, 
— tummel dich, tummel dich, guts iceinlein. 

(Uhland 219, jf. 221) 
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Wo find ich dann deins Vaters Haus? 
— Suuberliches Mugdlein — 
Geh das Giisslein ans und aus, 
— Schweig still, und lass dein Frayen sein. 

(Des Knaben Wunderhorn, 1857, II 434.) 

Wer singet im Walde so heimlich allein? 
— O, du liebe, liebe Seel! O, mein einziges Kind! — 

O weh! --
Und die Kirchcnglocken, sie liiuten darein 
— Und das Scheiden und das Meiden wie lut es doch so weh! 

Ade! adc! 
Ich seh' dich nimmermehr! 

(Hoffmann vnn Fallersleben: „Herr Ulrich" 1823.) 

Der er her to Ting, som er værd at lægge Mærke til: den 
tyske fortællende Folkevisedigtning har undgaaet denne Slags Om
kvæd, skønt de er almindelige i lyrisk Poesi; og Danmark, som 
ligger saa nær ved Tyskland, som laaner saa meget af sit Gloseforraad 
fra Tysk, og som efterligner tysk Literatur paa saa mange Maader, 
er slaaet ind paa sin egen Vej i de fortællende Folkeviser og har 
fulgt den nøjagtigt og gennemført. Danmark var fra den tidligste 
Tid gennemtrukket med tysk Indflydelse af enhver Art; dansk Liv 
i Middelalderen var lige saa overvældet af tysk Paavirkning som 
engelsk Kultur af fransk. Men paa dette Omraade lod de Danske 
sig ikke lede af Eksemplet fra Tyskland. Deres Folkeviser ligner 
dem fra England og Skotland, Lande som de i Virkeligheden ogsaa 
havde meget Samkvem med, men dog intet i Sammenligning med 
den fortrolige Forbindelse med Tyskland. 

Og endvidere: dette at Folkevisedigtningen kom til at danne 
en saadan Undtagelse, at den ikke fulgte tyske Mønstre, havde 
ikke sin Grund i, at der fandtes en livskraftig gammel national, 
nordisk Digtning, som modsatte sig enhver Indtrængen af frem
mede Digtformer. Det var ikke som i England, hvor den gamle 
nationale Versform, det stavrimede Vers, i „Piers Plowman" og 
andre berømte Digte kæmper med de franske Rytmer og Rim. Den 
danske Folkevisedigtnings Form er ikke hjemmefødt, heller ikke 
gammel, i Forhold til hvad man regner for gammelt i disse nor
diske Landes Historie. Som i England og Skotland er den et 
indført Produkt, helt igennem fransk. 
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II 

Ligheder i Indhold mellem danske og skotske Folkeviser er 
allerede tidligere blevet ret udtømmende drøftet, og efter Grundt
vigs og Childs Værker er det vanskeligt at tilføje noget nyt. I 
det hele taget maa det siges, at Overensstemmelserne er snarest 
færre, end man skulde have ventet. Der er Tilfælde, hvor der er 
meget, nær Forbindelse mellem en skotsk og en dansk Vise, saa-
ledes navnlig mellem „Earl Brand", „Sir Aldingar", „Binnorie", 
„Leesome Brand", „Fause Foodrage" og de tilsvarende danske 
Viser „Ribold og Guldborg" („Hildebrand og Hilde"), „Ravengaard 
og Memering", „Den talende Strengeleg", „Redselille og Medelvold" 
(osv.), „Svend af Vollersløv"1. Man mener, at Navnene i „Earl 
Brand" og „Leesome Brand" er danske; man har tænkt sig Mulig
heden af, at ogsaa Navnet „Glerk Golvin" kunde være afledet af 
den „Hr. Oluf", der rider ud og møder Elverpigen og kommer 
hjem for at dø2. Der er Tegn paa Laan fra Danmark eller Norge 
i Historien om „Earl Brand", som er „Douglas Tragedy" i en 
anden Form. I alle de nordiske Former drejer Handlingen sig 
om Navnets dødbringende Magt: Helten beder sin Elskede om ikke 
at nævne hans Navn, medens han kæmper mod hendes Fader og 
Brødre, der angriber ham8. Hun bryder denne Befaling, da han 
har dræbt dem alle paa een nær: 

Stiller eder, stiller eder, Hildebrand, 
I stiller eder i Vorherres Navn. 

I lader min yngste Broder leve, 
Han kan min Moder de Tidender føre. 

Næppe var de Ord udtalt, 
Med atten Saar han til Jorden faldt. 

Der er næppe Spor heraf i de engelske og skotske Fremstil
linger. Man er i Almindelighed utilbøjelig til at tro, at vort 
Fædreland staar i Gæld til Skandinavien for literær Paavirkning; 
det er vel kendt, at Norge delvis fra Skotland har laant Romanen om 

1 DgF. 82—83 (Child 7); 13 (Ghild 59); 95 (Ghild 10); 270—273 (Child 15). 
298 (Child 89). 

2 „Elveskud", DgF. 47, Child 42. 
8 Jf. K. Nyrop, Navnels Magt, 1887. 
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Karl den Store, som det siges i „Karlamagnus Saga" i Anmærk
ningen først i Afsnittet „om Fru Olif og Landres hendes Søn",1 

og man har Lov til at antage, at England eller „det engelske 
Sprog i Skotland" ogsaa i mange andre Tilfælde kan have forsynet 
Norden med Literatur og have tjent som Mellemled mellem Norden 
og Frankrig. 

De danske Udgivere mener, at mange af Folkeviserne er af 
engelsk eller skotsk Oprindelse, skønt Sandsynligheden herfor sjæl
den er overvældende stor. „Earl Brand", ikke at tale om den 
shetlandske „Orpheus", synes at vise, at Paavirkningen var gensidig. 

Spørgsmaalet om Overførelse fra det ene Land til det andet 
er blevet vanskeligere derved, at en stor Mængde danske Viser, 
hvortil vi ikke har nogen tilsvarende, er blevet fundne — det vil 
sige: Handlingen i dem — i Frankrig, Provence, Lombardiet, 
Catalonien og Portugal. Gaston Paris har i sin Anmeldelse af 
Grev Nigras Folkeviser fra Piemont2 bestemt afgrænset, hvad der 
kunde kaldes „de romanske Landes Viseomraade", som strækkende 
sig over Frankrig og Norditalien paa den ene Side og det nordlige 
Spanien paa den anden; det indbefatler ikke Syditalien, hvor Folke
digtningen er væsentlig lyrisk, og ikke heller Kastilien, hvor Viserne 
er af en helt anden Slags end i Catalonien og Frankrig. Engelske 
Folkeviser har mange Berøringspunkter med disse sydlige Landes 
Viser; Childs Indledninger viser dette tilstrækkelig. At det samme 
gælder om de danske Viser, blev fra først af temmelig overset 
af Grundtvig, men i de sidste Bind af Folkeviseudgaven er hele 
dette Omraade blevet grundigt undersøgt. Det bør bemærkes, at 
Prior, den engelske Oversætter af danske Folkeviser, var en af 
de første, der indsaa, at man havde taget for lidt Hensyn til den 
franske Folkepoesi ved den sammenlignende Undersøgelse af Folke-

1 „Denne Saga fandt Hr. Bjarne Erlingsson fra Bjarkey skreven og fortalt 
paa Engelsk i Skotland, da han var der efter Kong Alexanders Død. Men 
Kongedømmet efter ham fik Margret, Datter af den ansete Herre Kong Erik i 
Norge, Søn af Kong Magnus, men den omtalte Margret var Datterdatter af 
Alexander. Derfor blev Hr. Bjarne sendt vest paa forat han skulde sikre og 
fæstne Riget under Jomfruens Herredømme. Men forat Sagaen bedre kunde 
blive forstaaet af Folk, og forat de skulde have mere Nytte og Morskab af den, 
saa lod Hr. Bjarne den oversætte fra Engelsk til Norsk." (Karlamagnus Saga. 
udg. Unger, Christiania 18G0, S. 50). [Jf. DSt. 1906, 70—72. Udg.] 

2 Journal des Savants, 1889. 
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visernes Æmner i de forskellige nordiske Lande. Resultatet er, nu 
da Sammenligningen er foretaget, ret overraskende. Det viser, 
kort og godt, at der er en stor Mængde Viser, som er fælles for 
Danmark og de romanske Lande, og hvortil England og Skotland 
intet tilsvarende har, i det mindste ikke i den bevarede Literatur. 
I Stedet for den nære Forbindelse mellem Danmark og Skotland, 
som man havde ventet at finde, viste der sig en nærmere For
bindelse mellem Danmark og Frankrig. Intet kan tilintetgøre 
Slægtskabet i poetisk Form mellem Danmark og Skotland, Lig
heden i Rytme og Udtryksmaade og Omkvæd. Men der er en 
Mængde danske Viser, hvis Handling intet tilsvarende har her i 
Landet, men derimod i Frankrig og Italien. Ogsaa i Form er der 
maaske lige saa megen Lighed mellem Dansk og Fransk som 
mellem Dansk og Skotsk. Visernes Indhold skal imidlertid be
handles først. 

I det følgende skal gives nogle af de vigtigste Eksempler paa 
Viser, der er fælles for Danmark og den romanske Verden, og som 
ikke findes paa Engelsk hverken i Skotland eller i England. Visen 
om den døde Moder, der vender tilbage for at hjælpe sine Børn 
(DgF. 89), er kendt i de fleste romanske Sprog indenfor de nævnte 
Lande. I Almindelighed har de sydlige Fremstillinger en Handling, 
der er ret forskellig fra den velkendte i „Svend Dyring". Her sørger 
Moderen i Himlen over sine Børns Klage og gaar til Herren for 
at bede om Lov til at vende tilbage til „Middelhjem". I Frankrig 
derimod, og i det hele taget i Syden, er det Børnene, der gaar til 
Kirkegaarden for at søge efter deres Moder; paa Vejen møder de 
Kristus, som spørger dem, hvor de skal hen, og kalder deres Moder 
tilbage for at sørge for dem. Men i den piemontesiske Frem
stilling1 — som i „Svend Dyring" — bliver Moderen vækket ved, 
at hendes Børn klager sig hjemme; og der er mange danske 
Varianter2, hvor Børnene gaar til Kirkegaarden; „den ene græd 
Vand, den anden græd Blod, den tredje græd sin Moder op af 
sorteste Jord". 

I Skotland synes der ikke at være noget som svarer hertil, 
udover hvad der fortælles af Jamieson i „Northern Antiquities" 
(S. 318): „Da Oversættelsen fra Dansk blev læst for en meget 

1 Nigra, Canti popolari del Piemonte, 39, „La Madre Risuscitata"; Henvis
ninger til franske og provencalske Versioner sstds, S. 213. 

2 Grundtvigs Opskrifter DEFMNP. 
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gammel Mand i Dumfriessliiro, sagde han, at Historien om Moderen, 
der kommer tilbage til sine Børn, kendte han godt fra sin Ungdom 
som noget, der skulde være hændet i hans eget nærmeste Nabolag, 
og han angav alle nærmere Omstændigheder med Hensyn til Navn 
og Sted". (Ikke angivet af Jamieson.) „Faderen havde, som Svend 
Dyring, giftet sig for anden Gang, og hans Datter af første Ægte
skab, et Barn paa 3—4 Aar, var en Gang borte i tre Dage. Der 
blev søgt efter hende overalt med største Iver, men hun blev ikke 
funden. Tilsidst saa man hende komme fra Laden, som under 
hendes Fraværelse var blevet gennemsøgt gentagne Gange. Hun 
saa mærkværdig ren og sund ud; hendes Klæder var i den bedst 
mulige Orden, og hendes Haar var blevet salvet, børstet, krøllet 
og flettet med største Omhu. Da hun blev spurgt om, hvor hun 
havde været, sagde hun, at hun havde været hos sin Moder, som 
havde været saa god imod hende og givet hende saa mange gode 
Ting og redt hendes Haar saa smukt." 

Visen om „Den hvide Hind" er i Andrew Langs Gengivelse 
maaske bedre kendt i England end nogen anden fransk Vise. 
Oversættelsen er saa stilrigtig, at man næppe vilde undre sig, om 
det samme Indhold i ganske tilsvarende Udtryk blev fundet i et 
eller andet gammelt Visehaandskrift — af den Art, som de danske 
Damer for 300 Aar siden holdt saa meget af at udarbejde.1 

[Selve den franske Tekst — La Biche Blanche (hos Haupt s. 19) — 
lyder saaledes: 

1. Celles qni vont au bois e'est la lille et la mere; 
l'une s'en va ehantant, l'autre se désespére: 
„Qu'avez vous å pleurer, Marguerite, ma chere?" 

"2. „J'ai une grande ire au eoeur, qui me fait påle et triste; 
je suis lille jour et la rmit blanche biche, 
la chasse est aprés moi par haziers et par friches. 

1 * Andrew Lang, Ballads and Lyrics of Old Fiance, 187-2, s. 68: . . . Then 
out and spake the forester, as he came from the wood: „Now never savv I 
miiid's gold hair among the wild deers blood. And I have hunted the wild 
deer in east lands and in west, and never saw 1 white doe yet, that had a 
raaidens breast." Then up and spake her fair brotlier, between the wine and 
bread: „Behold I had but one sisler, and I have been her dead." — Jf. Haupt, 
Franzosishe Volkslieder, s. 19; Doncieux, Bomancéro populaire, S. 233. 
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3. Et de tous les chasseurs le pir raa mere, ma mie, 
c'est mon Irere Lyon; vite, allez, qu'on lui die, 
qu'il arréte ses chiens ji.is.qu' a demain ressie." 

4. „Arréte-les, Lyon, arréte je fen prie." 
Trois fois les a cornés sans que pas un l'ait ouie; 
la quatriéme foie, la blanche biche es.t prise. 

5. „Mandons le dépouilleur, qu'il dépouille la bete." 
Le dépouilleur a dit: „Y a chose méfaite: 
elle a sein d'une lille et blonds cheveux sur téte>" 

6. Quand ce fut pour souper, — „Que tout le mond vignne vite, 
et surtout, " dit Lyon: „ Faut ma soeur Marguerite; 
quand je la vois venir, ma vue est réjouite." 

7. „Vous n'avez qu'a manger, tueur de pauvres filles; 
ma tete est dans le plat, mon coeur aux chevilles, 
le reste de mon corps devant les landiers grille." 

8. Le bras de dépouilleur est rouge jusqu' å l'aisére: 
„Dans de sang que ma mere avait mis dans nos veines 

j'ai laissé boir mes chiens comme å l'eau de fontaines. 

9. Pour un malheur si fier je ferai pénitence, 
serai pendant sept ans sans mettr' chemise blanche, 
et j'aurai sous l'épine, pour toit rien qu'une branche."] 

Hvad der ikke findes i Skotland undtagen ved Oversætterens 
Kunst, findes imidlertid i Danmark og Sverrig. I skotsk Overlevering 
er der kun et Pa r Vers i „Leesome Brand", der tyder paa, at der 
mulig en Gang har eksisteret en Vise af samme Indhold. I Dansk 
og Svensk er der et Digt, der nøje svarer til det franske; det er 
paa lignende Maade lyrisk og er kortere end de fleste andre nor
diske Viser: 

Moder lærte hun Sønne sin: — I Skove — „Du skyde ikke den 
liden Hind! — som Guldet bær under Bove. Du skyde Hjort, og du 
skyde Raa, den liden Hind, den lade du gaa!" Hr. Peder ganger i 
Rosenslund, der spiller en Hind alt for hans Hund. Den liden Hind 
spiller for hans Fod, han glemte, at han den gange lod. Han spændte 
Buen for sit Knæ, saa skød han den Hind alt til et Træ. Hr. Peder 
drog af sine Handsker smaa, selver vilde han Hinden flaa. Han flaaed i 
hendes Nakke, han fandt sin Søsters Lokker. Han flaaed i hendes Bringe, 
han fandt sin Søsters Guldringe. Han flaaed i hendes Side, fandt hendes 

http://ji.is.qu'
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Hænder hvide. Hr. Peder kaste sin Kniv mod Jord: ,nu har jeg-
sandet min Moders Ord." 1 

Visen om Søsteren, der befries fra en tyrannisk Ægtemand, 
findes i Danmark og i de andre nordiske Lande („Blak og Ravn 
hin brune", DgF. 62), men ikke her. I de nordiske Tekster fore
kommer en Hest og en Ravn som overnaturlige Hjælpere, men 
findes ikke i Fortællingen i Syden. Man har formodet, at denne 
stammer fra Ghlodevigs Datter Chlotildes ulykkelige Skæbne (se 
Nigra S. 35: La Sorella Vendicata). 

En i Syden almindelig Vise er den om Fangen, der synger, saa 
han vender sin Vogters Sind (Nigra 47, S. 284, med Henvisninger 
til franske, katalanske og portugisiske Sidestykker). Ogsaa i Dan
mark er dette Yndlingsæmne, om end behandlet paa forskellig Vis. 
I en af de danske Former er Helten Krybskytte; og skønt den 
kun findes i mundtlig Overlevering fra Jylland, har den dog be
holdt Spor af Laasbue og Kolv, som viser at den er gammel (DgF. 
384; A. Olrik i DgF. VI 467). En anden Vise, som findes baade 
i gammelt Haandskrift og nyere Overlevering, har samme Slutning 
(DgF. 292). Skønt Sangens Magt er velkendt nok her til Lands 
(f. Eks. i „Glasgerion"), synes denne Anvendelse af den ikke at 
forekomme her, — lige saa lidt som i den fortryllende Sang i 
„Grev Arnaldos", Perlen blandt de spanske Folkeviser; intet andet 
Folk har gjort et saadant Fund „over Havets Vande2." 

Der er en anden Søvise, hvor den fortryllende Sang forekommer 
(ikke saa pragtfuld som „Grev Arnaldos"); den er ukendt paa Engelsk, 
men almindelig baade i Danmark og i Syden. Det er en munter 
Historie, noget lignende som den om Tiggeren, der bliver til „den 
fineste Herre af dem alle." Her bliver Jomfruen lokket ud paa 
Skibet ved Skipperens Sang3 (han kaldes i Norge og Sverrig Vali-
van). Senere giver han sig tilkende som „Kongens Søn af England" 
eller noget andet fornemt (Nigra 44: Il Marinaro; DgF. 241). 

En anden Vise om Havet har samme mærkelige Udbredelse; 
den er næppe kendt i England undtagen i den fordærvede Form 
som „Little Billee". Franskmændene havde begyndt med at be
handle Æmnet lystigt, før Thackeray oversatte Visen: 

' Efter Olriks Tekst i „Danske Folkeviser i Udvalg". I DgF. 58 er der en 
længere Form af samme Vise; den korte findes i Arwidson, Svenska Fornsånger 
136, med en Variant hvor det er hans Kæreste, ikke hans Søster, tier bliver skudt. 

2 [Se S. 24]. ° [Sangen findes i Fransk (Doncieux, S. 44-5), men ikke i Nordisk]. 



1G W . I'. KER 

Il était un petil navire 
Qui n'avait jamais navigué. 

Men der er andre Former af Visen, hvor Rædslen for at dø 
af Sult paa Søen er fremstillet mere uhyggeligt, med mærkelig af
vigende Slutninger: den portugisiske „Nau Gatharineta", den pro
vencalske „Moussi" og den norsk-islandske „Kaupmannakvæ5i" eller 
„Dei frearlause menn".1 

En af de kraftigste og mærkeligste af de sydlige Landes Viser, 
„Donna Lombarda", som man mener handler om Longobarder-
dronningen Rosemunda, genfindes i Danmark; her til Lands er der 
intet Spor af den udover en meget usikker og tilfældig Lighed i 
„Old Robin of Portugal".2 

Der kan gives endnu flere Eksempler. Visen om „Babylon" 
eller „The Bonnie Banks of Fordie" (Child 14) ligner meget en 
yndet nordisk Vise. „Ur. Truelses Døtre" (DgF. 338): 

„Enten vil I være tre Røveres Viv, 
eller og I vil lade Jert unge Liv?" 

„Nej, hverken vil vi være tre Røveres Viv, 
heller vi vil og lade vores unge Liv." 

He's tane the lirst sister by her hånd, 
— Eh voio bonnie — 

And he's turned her round and made her stand. 
— On the bonnie banks o' Fordie. 

„It's whether will ye be a rank robber's wife, 
Or will ye die by my wee penknife?" 

„It's I'll not be a rank robber's wife. 
But I'll rather die by your wee penknife". 

He's killed this maid and he's laid her by, 
For to bear the red rose company. 

1 Hardung, Romanceiro Portuguez, I 21 (jf. Puymaigre, Ghoix de vieux 
chants portugais, 1881, S. 173 ff); Arbaud I 127; S. Bugge, Gamle norske Folke
viser (1858), 17; Islenzk Fornkvædi, 6. [Ogsaa dansk: DgF. Efterslæt; S. 
Grundtvig, Danmarks Folkeviser i Udvalg (1882), S. 384: De søfarneMænd. Udg.\ 

8 Nigra Nr. 1; DgF. 345, hvor Dr. Olrik har givet en udførlig Behandling 
af hele Spørgsmaalet. 
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1 den skotske Sang viser det sig, at den Fredløse, Røveren, 
er Broder til de tre Piger. Paa Dansk er Historien i nogle Op
skrifter den samme: der er tre Røvere, der har levet saa længe i 
Fredløshed, at de ikke mere har ringeste Kundskab om deres 
Slægt og Venner. De myrder deres tre Søstre og bliver senere 
genkendte i deres Faders Hus, hvor de faar at vide, hvad de har 
gjort, og hvem de selv er. Men der er ogsaa en anden Frem
stilling, der er meget almindelig (dansk, færøsk, islandsk); den 
har ikke nogen saadan Genkendelse; men i det Hus, hvor Røverne 
gaar hen efter Mordet, bliver de røbede ved „det røde Guld" 
eller de Smykker, de har taget fra de myrdede Piger. Saaledes 
er ogsaa Handlingen i en Vise. der er almindelig i Syden: Frankrig, 
Italien og Provence1; den har intet om Genkendelsen, som der 
fortælles om i de andre danske og i den skotske Vise, og det maa 
siges, at den har heller ikke meget af deres Skønhed. 

Atter her synes der, til Trods for at Skotland er repræsenteret 
ved en Viseform. at være nærmere Forbindelse mellem Danmark 
og Frankrig. 

III 

Den forholdsvis stærke franske Indflydelse paa de danske Viser 
kan let overvurderes. Det er nemlig klart, at der hverken ud fra 
Childs eller fra Grundtvigs Samlinger kan føres noget fuldstændigt 
Bevis for, hvilket Omfang Folkevisedigtningen har haft; de giver 
kun, hvad der er bevaret; og hvad der er bevaret er ikke alt. 
Mange Viser ei gaael tabt paa samme Maade som „The Tale of 
Wade", eller som den Historie, Gawain Douglas kendte, „How the 
Wren eame out of Ailsay". Danmark har bevaret mange Folke
viser, hvis Handling er fælles for Danmark og Frankrig, og som 
nu er ukendte i England og Skotland. Dette kan bevises. Men 
det kan ikke bevises, at disse Huller i den skotske Folkevisedigt
ning altid har værel der: at der aldrig paa Engelsk har eksisteret 
en Vise om Moderen, der vender tilbage til sine Børn, eller oin 
Fangens Harpespil. Beviset gælder kun den bevarede Folkedigt
ning, og nogle af de ovenfor givne Eksempler kan gerne den Dag 
i Morgen blive kuldkastede ved Opdagelsen af et eller andet gam
melt Haandskrift med Vers i. 

1 Nigra, 12; Aihaud: La Doulento. 

Danske Studier 1907 ^ 



18 W . P . KER . 

Men Forbindelsen mellem Danmark og Frankrig strækker sig 
videre end til Folkevisernes Indhold, og selv om Ghilds Samling-
blev forøget ved nye Fund, er der næppe nogen Mulighed for,' at 
de engelske og skotske Folkeviser derved skulde faa lige saa megen 
Lighed i Form og Stil med Sydens Viser, som de danske har. 
Hvad der end maatte blive føjet til Visesamlingen, vil der ved
blive at være en stor Mængde engelske Viser, som har mistet deres 
Omkvæd; og denne Skik med Omkvæd, som er næsten fuldstændig 
gennemført i de danske Viser, er det tydeligste Mærke paa fransk 
Oprindelse. 

Omkvæd var kendt i den gamle nordiske Poesi saavelsom paa 
Angelsaksisk; det vilde været mærkeligt, om denne fælles Skik 
paa noget Tidspunkt skulde have været forsvundet. Men Vise
omkvædene i Danmark er, ligesom Omkvædene til den islandske 
„danz", formede efter fransk Mønster; og de holder sig endog saa 
nær til det, at Omkvædet til en islandsk Vise — en dansk Vise 
paa Islandsk — citeres af Jeanroy1 som egnet til paa slaaende 
Maade at vise Reglerne for den gamle franske „rondet". Den 
citerede Vise er en af dem, der tidligere er omtalt blandt de i 
Frankrig almindelige, Visen om Skipperen, „La courte Paille." 
Det kunde se ud, som den islandske Vise havde bevaret baade 
Indhold og Form af en gammel Folkevise indført fra Frankrig og 
Danmark. 

Det sædvanlige dobbelte Omkvæd, der allerede ovenfor er om
talt som fælles for de engelske og de danske Folkeviser, stammer 
fra gammel fransk Poesi; den af Jeanroy citerede islandske Vise 
er kun en særlig nøjagtig Gengivelse af den i Frankrig opfundne 
Viseform. Alle de indskudte Omkvæd — „Eh vow bonnie", „Ay 
as the gowans grow gay", „With a.hey ho, the wind and the 
rain" osv. stammer fra den franske Skole. Der er kun ringe For
skel i Maaden, hvorpaa de anvendes i England og i Danmark. 
Men i Danmark findes en særlig Form af Folkeviseverset, der ikke 
bruges paa samme Maade paa Engelsk, og som synes at have sin 
Oprindelse fra fransk lyrisk Poesi; den gør sit til at vise, at de 
Danske mere end nogen anden Nation drog Fordel af deres poetiske 
Forbindelse med Frankrig, i hvert Fald i deres Folkeviser. 

Denne Versform er overordentlig smuk, og i den er nogle af 
de skønneste Viser digtede: „Sivard og Brynhild", „Aage og Else" 

1 Jeanroy, Origines de lii poésie lyrique en France, S. 415. 
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og den islandske Vise „Tristram" (Isl. fornkv. 23), som maaske i 
Nordens Folkedigtning er hvad „Grev Arnaldos" er blandt de 
latinske Folks Viser. — og det skønt alt i den er laant, „altsammen 
eftergjort": 

Isotid heim i'rå sjonum gengnr, 
gatan var Jiraung: 
einatt heyrdi hun klukknahljod 
og fagran saung. 

Isodd heim fra sjonum gengur 
gatan er bein: 
einatt heyrdi hun klukknahljofi 
å veginum beim. 

Til orfla tok hiin bjarta Isodd 
buin meft seim, 
„ Eigi skyldi hann Tristram daudur, 
or eg kern heim." 

Frestar stodu a golfinu 
ineå kertaljos, 
clr'ottningin niåur art li'ki laut, 
svo rand sem ros. 

Margur bolir i heiminum 
svo såra naud: 
drottningin niflur ad h'kinu laut 
og lå bar daud. 

Frestar stoån å golfinu 
og sungu psålm: 
J)å var hringt ytir bååum likum 
Plumr mulm. 

peim var ekki skapad nema ad skilja. 

Denne Versform kendes godt i England og bruges i lyrisk 
Folkedigtning, men ikke i fortællende Viser. Den forekommer 
ogsaa i tysk Poesi og bevarer ogsaa der sin hele Skønhed: der er 
visse Versformer, der sjælden forvanskes; de beholder deres sande 
Natur i ethvert Sprog: 

„O. burmans son, lat roselin stan! 
se sint nicht din; 

Du drechst noch wol van nettelnkrut 
ein krenzelin." 
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Dat nettelnkrut is het und bitter, 
it brennet ser; 

Vorlaren hebb ik min schones lef, 
it ruwct mi ser. (Uhland 25a.) 

— den selvsamme Rytme som i Visen om Isodd. 
Nu findes denne Versform meget hyppig i Folkeviserne paa 

de romanske Sprog: Fransk, Italiensk, Katalansk osv.: 

Allons au bois, charmante brune, 
allons au bois! 

Nous trouverons le serpent verde, 
nous le tuerons.1 

Denne franske Vise omhandler samme Æmne som den italienske 
„Donna Lombarda", der har samme Versform: 

„Amei-me mi, dona Lombarda 
amei-me mi." 

,,0 cume mai voli che fassa, 
c.he j'6'1 mari." 2 

Denne Strofe findes i gammel fransk Digtning i forskellige 
Varianter, hvoraf en har særlig Interesse, fordi det er Bums' vel
kendte Strofe. Den synes at have været et Folkeviseversmaal af 
den gamle Art, som brugtes til Runddans. Den velkendte Form 
— tre Linjer og en Halvlinje, saa een Linje og en Iialvlinje — 
forklares paa følgende Maade: Anden Linje var oprindelig første 
Del af Omkvædet, og de halvanden Linje, der slutter Strofen, er 
den anden Del af Omkvædet, saaledes som i det af Jeanroy be
handlede gamle Eksempel (S. 412): 

Main se leva bele Aeliz, 
(Dormez jalous ge vos en pr i) 
Biau se para, miex se vesti, 

Desoz le raim: 
(Mignotement la voi venir, 

Cele que j'aim.) 

1 Rolland 259, III 10. 
2 Nigra 1; ogsaa hos Rolland lige efter den franske Tekst. I den italienske 

Version gentages hver kort Sætning: „Amei-me mi, amei-me mi" som i „The 
robin to the wren's nest cam keekin in, cam keekin in." Men denne Gentagelse 
er ikke gennemført i de andre Former af Visen; den franske Melodi f. Eks. 
gentager ikke „allons au bois" i den citerede Strofe. 
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De mellemliggende Linjer, „Biau se para" osv., danner saaledes 
i sig selv en metrisk Periode, som følger efter del første Om
kvæd, og de har let kunnet skilles fra og danne en uafhængig 
Strofe som den i den franske Vise, „Allons au bois", og i den 
danske „Sivard", den islandske „Tristram". 

Man kan naa endnu videre. I Sydens Folkevisedigtning kan 
man finde ikke blot del abstrakte Skema for Verset, men ogsaa 
Vers og Ord som forenede frembringer samme Virkning som i den 
nordiske Digtning. Det islandske Digt om Tristram har varieret 
et fælles Visemotiv om Elskeren, der kommer for sent og hører 
Dødsklokkerne. Det findes i Italien i ganske samme Versform som 
Tristramkvædet. 

I „Il Giovane Soldato"1, en Vise fra Pontelagoscuro i Emilien, 
beder en ung Soldat sin Kaptajn om Tilladelse til at gaa hjem at 
se til sin Kæreste, der ligger syg. Han kommer kun tidsnok til 
at høre Klokkeringningen og møde Processionen; og denne folke
lige italienske Vise har samme Versemaal som det nordiske Digt 
om Isodd:2 

Quand l'é sta arent al castello, 
Al sentiva sunar: 

(Jueslo l'e al son dia mié cara mrosa, 
Son drue a purtar. 

Fermita lå o ti la purtantina, 
Riposat un po: 

C!h' a daga un basin a la mie mrosa, 
E po nie n'andaro. 

Paria, paria, bochetta don'i, 
Rispondarn un po — 

Ma cosa vot, se lié l'é morta? 
Parlart la non pol. 

(Da han kom til sin Landsby, hørte han Klokkerne ringe. „De 
ringer for min egen Elskede; de kommer bagefter med hendes Baarc. 
Staa stille, sæt Baaren neii; vent lidt, at jeg kan give min Elskede et 
Kys, og saa vil jeg gaa bort. Tal, tal, min Elskedes Mund, svar mig 
en Smule." 

Vennerne siger: „Hvad vil du. naar hun er død? Hun kan ikke 
tale til dig.") 

1 Ferraro, Canti popolari di Feirara etc, 1877. 
2 * Dog ikke nøjagtig det samme: de korte Linjer har i det italienske Digt 

5 Stavelser, ikke 4; ligesaa i den tilsvarende franske: „Pierre de Grenoble" 
(Doncieux, Homancéro populaire de la France, S. 326, Musik S. 502). 
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Det kan næppe være noget rent Tilfælde, at Syden og Norden 
kommer hinanden saa nær som i disse to Viser til Trods for det 
lange Tidsrum, der ligger imellem dem, og til Trods for Afstanden 
mellem Island og Italien. 

IV 

Den store Vanskelighed er — ved de danske Viser, ligesom ved 
de engelske, — at forstaa hvorledes de indførte franske Digtformer 
har kunnet tilpasses saa fuldstændigt, at man i dem ikke blot har 
kunnet behandle nordiske Æmner — heri er intet saa mærkeligt — 
men ogsaa gøre dem til Bærere af den gamle folkelige Fantasi og 
Tænkemaade. 

Der er i den danske Folkeviseform intet nationalt eller nordisk. 
Selv Bogstavrimet, som ganske naturligt kunde have været over
ført til de nye rimede Vers fra den oldnordiske Digtning, fik Lov 
at falde bort, ikke blot i Danmark,1 men i ret stor Udstrækning 
ogsaa i de islandske Folkeviser, skønt den gamle Regel om de tre 
Rimstave overholdes endnu den Dag i Dag i alle andre islandske 
Vers. Men medens Forandringen fra nordisk til romansk Form 
gennemføres saa fuldstændigt, beholder den danske Folkedigtning 
hele sin hjemmefødte Karakter i alle andre Henseender: der er 
intet kunstigt eller fremmed hverken i Visernes Æmner eller 
i deres Aand; de er digtede i en fremmed Versform, men deres 
Ideer, deres Stil er i nogle Henseender ældre end Digtene i den 
ældre Edda. Nogle af disse er ganske vist blevet kaldt „Folke
viser" af Udgiverne af „Corpus Poeticum", og der er ogsaa mange 
Lighedspunkter. Det gamle Kvad om „Thors Hammerhentning" 
ligner i Bygning og Fremstillingsmaade meget den senere rimede 
Vise om den samme Myte (DgF. 1). Men de rimede Folkeviser 
virker ved gammeldags simple Midler, som den mere kunstfærdige 
Eddadigtning forkaster, f. Eks. Gentagelsen, som anvendes hele 
Verden over, overalt hvor Digtningen ikke er blevet for fornem 
eller for kunstfærdig: 

Aft ha'e I ridden thro' Slrivoling town 
Thro' heavy wind and weet: 

But ne'er rade I thro' Striveliug town 
Wi' felters on my feet. 

1 Steenstrup, Vore Folkeviser, 125—137. 
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All ha'e I ridden thro' Strivelings town 
Thro' heavy wind and rain; 

But ne'er rade 1 thro' Striveling town 
But thought to ridden't again. 

,Young Waters*, Teksten hos Buclian. 

Man finder ogsaa Gentagelsen brugt i den gamle Heltedigtning, 
men ikke paa denne Maade; i de danske Folkeviser er Gentagel
serne nøjagtig af denne Art, der anvendes endog næsten de samme 
Udtryk.1 Som „wind and weel" veksler med „wind and rain" i 
„Young Waters", saaledes veksler „Jord" og „Muld- paa Dansk: 
„Dronning Bengerd ligger i sorten Jord, end har Bonden baade 
Okse og Ko; Dronning Betigercl ligger under sorten Muld, end har 
hver Mø sit røde Guld. Ve da vorde hende Bengerd!" 

Har nu Danske og Englændere laant dette fra Frankrig sammen 
med Viseverset og MusikenV Hvis saa er, or Resultatet forbavsende; 
vi har intet andet Eksempel paa et saadant Laan, der ser saa lidt 
kunstigt ud, og som virker saa naturligt og hjemligt. Det er i det 
hele og store det samme, der er foregaaet i England og i Dan
mark: man har optaget fremmede Former for deri at udtrykke 
hjemmefødte Tanker; alle Poesiens oprindelige jævne Virkemidler 
har faaet Liv igen og er fremstaaede i en ny poetisk Skikkelse, 
som hører hjemme hos en fremmed Nation. Og, vel at mærke, 
alt dette er sket. efter at baade England og de skandinaviske Lande 
Aarlmndreder igennem havde brugt det stavrimede gotiske Vers, 
Versemaalet fra Beowulf og den ældre Edda. 

Men at dette sker i Danmark, er endnu mærkeligere end at 
det sker i England og Skotland. England laa Frankrig nærmere, 
stod i langt mere fortrolig Forbindelse med det; det engelske Sprog 
laante foruden Folkeviserne ogsaa meget andet fra Frankrig, og 
Viserne fik desuden aldrig her den forholdsvis store Betydning, 
som de fik i Danmark. Den fælles Folkeviseform havde ikke i 
Norden de Vanskeligheder at overvinde som i Tyskland og Eng
land, hvor der fandtes mere udviklede og forfinede Literaturformer; 
- - og dette er, historisk set, det der giver de danske Viser deres 
specielle Interesse. Saaledes blev Folkevisen den egentlig nationale 

1 Jf. Gummere, The Beginnings of Poctry, 197 ff., om Gentagelsen i Viserne. 
Der synes at være en god Del af denne Slags Veltalenhed i den oldhabylonske 
„Islitars Nedstigning", ligesom der er mange Gentagelser i den ovenfor anførte 
Trist ramvise. 
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Digtform — ikke blot folkelig, men national, on brugelig Form for 
hvert Æmne og hver Tanke, der var kendt af den ene eller den 
anden Klasse indenfor Landets Grænser — ikke en tarvelig, men 
en fornem litteraturform. Adelige Damer tog Vare paa den, før 
den sank ned til „Hosebinderne ude i Solskinnet"1, eller snarere til 
Hosebinderne i de mørke Hytter i Jylland, af hvem Tang Kri
stensen har hørt saa meget.2 I Danmark bruges Folkeviseformen 
til Digte, der kommer nærmere ved virkelig episk Digtning, end 
hvad der findes i franske eller selv skotske Viser, til Heltekvad af 
større Vægt end „Otterbourne-Slaget"3. De danske Viser om Erik 
Klippings Død, eller om Niels Ebbesøn der slog den tyske Greve, 
er Heltedigte af en ny Art, der opstaar i det fjortende Aarhun-
drede, efter at de ældre middelalderlige Former er udtømte. Dette 
vil mulig blive Genstand for en senere Afhandling. 

1 "Hentydning til Shakespeares „Helligtrekongersaften", 2. Akt i-. Optrin. 
8 Se W. A. Graigies Artikel om Evald Tang Kristensen i „Folklore", Sep

tember 1898. Kristensens Virksomhed som Samler af Folkeminder har næppe 
noget Sted sin Lige; skønt mange af de gamle Kilder nu er udtørrede, gør han 
dog stadig nye Fund. Han har nylig [1903] udgivet en Samling Skæmteviser 
som Fortsættelse af de fire, som indeholder, hvad der er tilbage af Kæmpe
viserne i Vestjylland — eller hvad der for fyrretyve Aar siden var tilbage af dem. 

3 [Slaget ved Otterbourne 1388 mellem Englændere og Skotter er Æmne 
for en af de ældste skotske Folkeviser. Child 161; Grundtvig, Engelske og 
skotske Folkeviser, 12. 

Ordene paa S. 15 om Grev Arnaldos hentyder til den spanske Vise: Quien 
hubiese tal ventura sobre lus agaas de marl Hvo har set slig sælsom Handel 
over Havels vide Vand, som det saas af Grev Arnaldos Morgenen til Sankte 
Hans! b'd paa Jagten var han draget, draget ud med Falk paa Haand, da han 
saa en Snække komme stævnende ind imod Strand. Sejl af Silke Baaden førte, 
Tov og Takkel Sindal klar, og den Skipper der den styrcd sang saa yndefuld 
en Sang, at selv Bølgen bunden hvilte, Vinden hen i Dvale sank, og at 
Fiskene fra Grunden stege op med Undren svar, og fra Luften Himlens Fugle 
svæved ned og sad paa Mast —: „Snække, du min kære Snække, vogt' dig Gud 
for Kval og Harm! vogt' dig Gud for alle Farer, overalt paa vilde Hav, vogt' 
for Vadden ved Almeria, Klipperne ved Gibraltar, vogt' for Lioneserbugten, 
Stormene paa Adria, og den hoje Klint ved Flandern, hvor saa mangen Snække 
sank!" — Talte til ham Grev Arnaldos (lytter til hvad han ham kvad!): „Lær 
for Guds Skyld, kære Skipper, mig at synge denne Sang!" Fiskeren ham gav til 
Gensvar, svared ham saa kort og brat: „Den kun kan min Sang jeg lære, som 
med mig staar ud fra Strand!" Vilg.\ 



REERSØ 
AF 

THORKILD GRAVLUND 

„En Ån, en Spån og et Vån — det siger de ude paa 
Reese Lån1". — Og „snakke bagetter, det gør de ude paa Reese." 
Saadan maa vi høre, vi der bor ude paa Reersø Land, af de Op
lands Folk. Vi maa være Nar for vort Maal, vort Sindelag og for 
alt muligt. 

Naar det regner, siger de Oplands Folk: Gør ligesom dem 
ude paa Reese. -- Hvordan gør de? — Jo, de lukker Vinduerne 
op og lar det regne, saalænge det vil. 

Og hvem der agter sig til Reersø at bo, faar den Skose med 
sig, at han skal „til Reese og stable Gaaselorte". 

Men Gæstfrihed det er vort Lov — det er det eneste Gode de 
Oplands Folk har at sige os paa. 

Vi Reersøere bor paa en Halvø i Storebælt, tre Mil sønden 
Kalundborg og én Mil fra Helsinge Kirkeby. Lidt afsides — saa
dan lidt udenfor. Ingen har nogensinde brudt sig videre om os 
herude. 

Vi fik Lov til at skøtte os selv alle Dage. Men nu har „Dan
ske Studier" faaet Lyst til at kende vort Liv. Og nu skal vi alle
sammen fortælle om os selv og vort Land: saa godt vi formaar 
— og saa ærligt. 

Vi har ingen Skov, men Strand og Banker og Klinter, Dal
strøg og Sig. Vi har vide Udsigter og smaa Indtægter. Og for
resten kun os selv at more sig med. 

Men saa har Vorherre ogsaa sparet vor Forstand tit, naar de 
Oplændere rendte avet om. Har vi ikke faaet alle de mange 
Fremskridt over Hovedet, saa slap vi osse for at betale dem. Vore 
Fædres Skik har vi for en god Del endnu. Og vore Fædres Tro 

1 An, Spån, Vån, Lun — And, Spand, Vand, Land. 
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har vi ubeskaaren. Den lyder kort og krast: „Med en god Tro 
og et Par brede Ben kan Du gaa til Musholm!" Musholm, det er 
en lille 0 en Mil ude i Bæltet. 

Vort Land er delt, sejsten Gaardes Jorder og nogle Huslodder. 
Men vi er 400 Mennesker •— en halvfjerdsindstyve Familier. Og 
derfor maa vi fiske. Allesammen fisker vi, nogle til at holde Livet, 
andre til at klare Rentepengene. 

Ingen Storebælisplads, Købstæder regnet med, staar højere paa 
Fiskeriets Omraade end Reersø. At stille en Ruse, det er nok det 
eneste, der kan læres hos os. Men Reersøerne har lært sig Maa-
den selv — som Grønlænderne. 

Landbrug, Haandværk, Studeringer, det er ikke vor Sag. Kunst 
er Øboerne ikke opøvet i, men hver den der kan spille lidt Violin 
han laver selv Melodier, og de lyder altid af Stranden. 

Folketalentet er til at fiske — det gror af Stranden. 

Hvad Jorden gemmer paa. 
Naar man gaar ud over Øen, saa falder det helt underligt af 

sig selv, at man tænker paa gammel Tid. Jeg ved ikke hvorfor, 
Agrene er dyrkede, Grøfterne gravet op — her er ingen Ruiner 
med ældgamle Ege. 

Men Stedets Liv tvinger sig paa — som Historie som Men
neskekamp. 

Hvordan kom der saa Mennesker til Reersø Land? 
Stenalderen! Ud over Markerne rindes Flintsagerne ligefra 

Skivespalteren til den sene tykke, slebne Økse. 
Øen har sikkert i de Tider været gennemskaaret af Hav og 

har været flere Øer. De vestlige Højdedrag er tydelig Bopladser. Her 
findes de fineste Oldsager, Ting, som staar Maal med de bedste. 
Mod Nordøst, paa de lavere Højdedrag findes Masser af hugget Flint, 
men sædvanlig grovere Ting, Brud, Spaaner, simple Redskaber 
(særlig Syl eller Pren, hvad nu denne Spids skal kaldes). Disse 
lavere Højdedrag kunde maaske betegnes som Arbejdspladser, ube
boede Holme, hvor Flinten blev hentet og prøvet. 

Paa de vestlige Højdedrag er tre Dysser, Runddysser, Sten
kredsen er taget fra de to, hvoraf den ene er fredet, den anden 
saa godt som ødelagt. Den tredje — mod sydvest — er tilgroet med 
Tjørn og velbevaret; den burde fredes, skønt den i Øjeblikket 
ikke er truet. 
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Paa det sydøstlige Højdedrag ligger Byen. 
Med Broncealderen — eller maaske endda med den yngste 

Stenalder maa vi flytte fra Reersø. Broncesager findes ikke her. 
Der gaar Sagn: for en tredive Aar siden skal der være fundet „en 
Broncehammer og en Flintkile med Hul i". 

M,en øst paa ovre paa Dalby Høje kommer Jættestuen og 
Gravhøje med Urner. Paa en rund stenkredset Høj med mange 
Sten oven i (Overliggere) har jeg fundet henv. 50 skaalformige 
Fordybninger i Sydsiden af en vældig Overligger. Højen er ikke 
fredet, næppe nok kendt. Den er i Øjeblikket heller ikke truet. 
Jeg regner roligt de Høje med til Reersø Land. Fra Reersø er 
Folket kommet.' Der er det vel født. 

Langt langt ned i Tiden maa man saa gaa for at møde Reersø, 
historisk sikkert. Det er Valdemar den Andens Jordebog: 

„Kong Valdemar har erhvervet sig en Tredjedel af Rethersø, 
det øvrige er Konunglef." (Senere) „Konunglef det halve Rethærsø." 
Og Rethærsø omtales med „Hus, Daadyr og Raadyr". 

Endvidere: „en Gaard kaldet Hals er omtrent 1 %. Guld." 
Hals kaldes nu en Klint ved Vigen, der skiller Reersø fra Op
landet. Klinten hører til Oplandet. Strækningen, som bærer Nav
net er vel henved 3 Gaardes Jorder stor. 

Da Havet ikke skyller mod Hals Klint, er den græsgroet og 
skraanende. Imellem den .og Reersø kan man ved Lavvande gaa 
tørskoet. Men den er endnu ret høj og med mange Svajninger og 
Bugter. Mod nordøst bøjer den i et skarpt Hjørne, her er Klinten 
højest, og det hedder: Tuttens Klokketaarn. 

Der laa i gammel Tid en Sørøverborg. Den havde Udsigt 
over Bæltet og Ly af Reersø Skove, for dengang var der store 
Skove paa Reersø. Og bagved dem var det Sørøverne laa paa 
Lur efter Fartøjer. 

Den sidste, som raadede paa Tuttens Klokketaarn, var en Frue. 
Hun var rig, og hun var kræsen. Umaadelig kræsen. Hun gad 
ikke ædt andet end Sildenakker, som er det sødeste af Silden. Og 
ved den Levemaade forødte hun sit Gods. Da hun saa tilsidst 
ikke ejede mere at leve for, som hun vilde, befol hun sin Kusk, 
at han skulde køre hende nedad den stejleste Skrænt ved Tuttens 
Klokketaarn. Det gjorde han, og Fruen brød sin Hals. Og deraf 
var det Stedet fik Navn. 

Gaardmand Peder Jensen, som pløjer der, hvor den stolte Frue 
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boede, fortæller mig, at der i hans Fars Tid just lidt sønden Tut
tens Klokketaarn i en Lavning af Klinten blev pløjet baade Munke
sten og Jærnstænger op. Og han har som Dreng været med til 
at bryde en Stenbro op her. Nogle af Munkestenene er muret op 
hjemme i Gaardens Vægge. 

Her paa Klinten har ogsaa været tre Høje, som nu pløjes 
over. Om den ene ligger der endnu flere runde Stenkredse, jeg 
kan ikke øjne hvormnrige, for Stenene er vistnok væltede ud af 
deres Leje, her blev i sin Tid pløjet nogle „Kister" op. De havde 
flade Sten til Sider og Laag, men „der var kun Jord i dem." — Og 
i Rævegraven fandt Hyrdedrengen en Broneespids. 

Og der var i sin Tid en stor, flad Sten •— den Iaa i en Lav
ning vesten for Tuttens Klokketaarn. Nu er den borte, sunket i 
Jorden vel sagtens. Men der var Spøgeri ved den Sten. Gik man 
over den ved Nattetide, blev man som om en mægtig Byrde fæstede 
en til Stedet. Nu er den som sagt borte. Ikke ført bort, nej den 
er sunket og dækket med Jord. 

Men gennem Klinten fra Vest til Øst gaar en Hulvej med et 
Gærde midt i. Paa hver Side af dette Gærde sloges Danskerne 
og Svenskerne i Svenskekrigen. De Svenskes Hestesko findes endnu 
ude i Fladvandet. De er smaa, og den ene Hage er spids, „for 
Svenskerne red jo over Isen dengang". 

Gærdet gaar et langt Stykke under Klinten og skiller mellem 
Reersø og Vindehelsinge Marker. Og der er det at sige ved 
saadan et Gærde, at det maatte aldrig sættes i en ret Linie, 
men altid ud og ind. Ingen kender nu hvorfor — det var noget 
de gamle snakkede om. 

Tuttens Klokketaarn var en Vikingerede og blev en Kongs-
gaard. som i Tiden rejstes af røde Sten. 

Altimens de rejste skæve Gærder og sloges i Hulvejen •— og 
det spøgede paa den brede Sten — saa gik osse Kongsgaarden 
med. Peder Jensens Far pløjede de sidste Munkesten op. Men 
ovre paa Reersø hitter jeg Munkesten mange Steder. De kan ikke 
komme andetsteds fra — end fra Hals. I gamle, lerklinede Ud
huse og raadne Længer sidder de røde Sten fra Kongens Gaard. 

Merf først — det er meget længe siden — sad de i to Huse 
paa Reersø Nordkyst. 
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Husene "kan ingen huske, men Syldsten1 af dem — det ene. paa 
„Hugstub" ligeover for Hals Klint — blev opbrudt af nulevende. Og 
det andet har ligget øst — i Læ — for Hesselbjærg (3—4 Favne 
langt, -2 F. bredt). Der tales endnu om „Hesselbjærgskrædderen", 
som bor i Højen og kaster Klude op oven paa den. En Slags 
Bjærgmand er han blevet til. 

Munkesten er ført fra disse to Steder ind i Reersø By. 
Men Folk herude holder for, at Reersø blev beboet paa den 

sorte Døds Tid. Før den Tid var her nok ingen Mennesker. 
Da Sortedøden huserede, flygtede der en Mand inde fra Lan

det ud til Reersø og lavede sig en Hytte i Skoven. Han var 
den første. 

En Nat, som han sidder der alene i sin Stue, bankes der paa. 
Og en Røst lyder: 

Luk o]) for Ridder Ranke 
med de lange Skanke 
ag den forgyldte Fod! 

Saa lukkede Reersøeren den fremmede ind. Og Ridder Ranke 
blev hos ham Natten over. Dengang han vilde til at drage bort 
igen, udtaler han over Reersø: At Gæstfrihed altid skal være 
Reersøernes Dyd! Og den første Øbo blev med god Fortrøstning 
boende herude i Skoven. Fra ham stammer vi. 

Skoven er gaaet med. Det siges, at Svenskerne brændte den 
af i det Rees de sloges med Danskerne derovre i Hulvej. Men før 
den Tid var Reersø Skov saa tæt, at en Kat kunde krybe gennem 
Trætoppene — uden at komme til Jorden — fra Lammesled til 
Skansen. Det er en god Fjerdingvej. 

Dronning Margrete, 

Dengang Dronning Margrete stod for Land og Rige, var der 
ikke saa faa Folk boendes paa Reersø. En Mand var der, som 
hed Hans Hansen. Han boede i den anden Gaard paa højre 
Haand, naar man kommer ad Agevejen ind gennem Vangeleddet. 
Der kom et Kvindfolk til ham engang. Hun var forlist og drevet 
ind mod Vesterstranden paa et Stykke Vragtømmer. Hans Hansen 

1 Grundstenene. 
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tog vel imod hende. Hun fik Øllebrød og ristet Sild til Davre 
sammen med de andre. 

Og den Kvinde var Dronning Margrete, men det tænkte Hans 
begriveligvis ikke paa. Hun blev der i samfulde tre Dage. Saa 
kunde hun komme til at age hos Hans, som skulde til Kalundborg 
med et Læs Brænde og købe Sæbe med hjem. Hun vilde netop 
til Kalundborg Slot. De agede saa afsted paa Brændet. 

Da de naar Ornum, en halv Mil fra Reersø, mente Hans, det 
var Tid al. bede. Han lod Bæsterne græsse paa Marken og lagde 
sig til at sove. Saa spørger Kvinden ham, om det ikke kunde gaa 
ham ilde, at han lod Bæsterne æde paa Herremandens Mark. Det 
kunde hænde sig, sagde Hans. Men der var vel ingen, som saa 
det. Og saa sov han trygt. 

Imens gik Kvinden og skridtede over de øde Sandmarker. Hun 
skridtede et stort Stykke Land ind og mærkede sig det. Omsider 
da Hans havde udsovet, kom de tilvogns igen og agede videre. 

„Du skulde køre dit Brænde op paa Slottet, Hans", sagde 
Kvinden, „der bliver det bedst betalt." Men det vilde Hans ingen
lunde. Deroppe blev han kuns til Nar. Kvinden blev nu ved sit 
og snakkede ham for. Et Stykke udenfor Byen gav Hans sig og 
lovede at køre sit Brænde op paa Slottet. 

Imidlertid kører de saa ind ad Slotsporten. Der staar Vagten. 
Han kender Dronningen og gør sin Honnør. Men da Hans ser 
den Anstalt, siger han: „Kan hun saa se, vi blev til Nar." 

„Kør du kuns op for Hovedtrappen, Hans", svarer Kvinden 
ham. Og nu gjorde Hans det. 

Da Kvinden stiger af Vognen, kommer der straks Tjenere og 
tager igen Køretøjet. Og hun byder Hans Hansen med indenfor. 
Han vilde nok nødigt, men han maatte te'et. Og saa blev Hans 
Hansen klog af, hvem Kvinden var. 

Han bliver sat til et dækket Bord. Men han . er farlig ilde 
stillet med det Gaffeltøj, for det er han jo ikke vant til at bruge. 
Men Dronning Margrete siger: Brug Du kuns Næverne, Hans. 
Og Hans brugte den femgrenede. Han aad og drak, og derefter 
vilde han sige Farvel og Tak. Saadan vilde Dronningen det ikke. 
Ligesaalænge hun har været hans Gæst, skal han være hendes. 

Og efter det maatte Hans Hansen fra Reersø blive tre sam
fulde Dage paa Kalundborg Slot hos Dronning Margrethe. 

Da de Dage var gaaet, fik han sit Køretøj og Penge for 
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Brændet, og da han havde købt Sæbe, som han skulde, til sin 
Kone, kørte han hjem til Reersø igen. 

Der led nogen Tid. Saa en skønne Dag faar de derude paa 
Reersø et kongeligt Brevskab sendt. 

I det havde Dronningen tilkejset dem til Arv og Eje det Stykke 
Jord, hun havde skridtet ind paa Ornum, dengang hun og Hans 
Hansen bedede. Det skulde de have som retmæssigt Bedested paa 
Kalundborgvejen. Og ikke nok med det: Dronningen havde fri
taget dem for alle Tiendebyrder, baade Konge-, Kirke- og Præste
tiende. 

Det fik Reersøerne for deres Gæstfrihed mod Dronning Mar
grete. 

Landets Breve. 

Dronning Margrete er Reersøes Skytshelgeninde. Vi dyrker 
Dronningen den Dag i Dag. Endnu ejer vi hendes Gave. 

Hvert Barn kender Dronningen, før det kan læse. 
Vi er godt med til at sige „Løgn" om alt det, der ikke skrevet 

staar. Men vel er det længe længe siden, Dronning Margrete var 
herude, og Tvivl kan der rejses, Sagnet er alligevel sandt. Lad de 
lærde sige det modsatte, Dronning Margrete var herude og hun 
gav os Ornum og Tiendefrihed, det staar uforgængelig fast. 

Dokumentet — Dronningens Brevskab — det har vi blot ikke. 
Men Kristian den Første har stadfæstet de Reersø-Rettigheder. 
Hans Brev er i Rigsarkivet. Det kundgør for alle, at Vi med vort 
elskelige Raad, som her hos os ere, at Vi have hørt, skønnet og 
overvejet den Armod, Tyngde og Affald som disse Breve vise vore 
fattige Vornede paa Redersøe Anliggender ere, da have vi af . . . 

Armod, Tyngde og Affald! 
Ja, Reersøerne øvede ingen Heltedaad, Dronningen maatte 

selv hjælpe sig op af Vandet. At vi tog vel imod hende og gav 
hende Øllebrød og ristet Sild og kørte hende til Slottet, det regner 
Kongens Brev ikke os tilgode. Kuns af Armod, Tyngde og Affald 
og sær kongelig Naade beholder vi Dronningens Gave. 

I Reersøs Arkiv rindes følgende Kongers Stadfæstelser af de 
fattige Vornedes Bedste: 

Kristian den Fjerdes Aar 1618, Frederik den Tredjes 1657, 
Kristian den Femtes 1687. Frederik den Fjerdes 1702. Kristian 
den Sjettes 1731. Frederik den Femtes 1747. Kristian den 
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Syvendes 1766. Frederik den Sjettes 1814. Kristian den Ottendes 
1840. 

Stadfæstelsesbreve af Kongerne: Hans, Kristian den Anden, 
Frederik den Første, Kristian den Tredje og Frederik den Anden 
findes ikke, er maaske bortkommet. 

Dette Reersøs Arkiv, som nu i Aarhundreder har været en 
højagtet Skat, er efter tarvelig Evne bleven velbevaret. Det hviler 
i et trofast Værge, det staar nær Sengen. Brænder Gaarden saa 
reddes Arkivet først. Turisten kommer ikke til Kalveskindsbrevene. 
Nej, siger Skaltens Vogter, jeg kan ikke vise Bysens Breve frem. 
Saa skal først Byhornet gaa og alle Byens Mænd samles — og 
saa kunde vi jo nok raadslaa om det. 

Den Udvej blev forleden stillet Slagelse Byraad, der vilde „se 
Papirerne". Men den blev funden for svær. — „Hvad mon Sla
gelse Byraad vilde sige, hvis vi kom for at kigge deres Papirer?", 
snakkede Reersøerne om, da Raadet tog afsted. 

Kyndige Folk har sagt, at Reersøerne ikke selv burde opbe
vare disse Dokumenter. Fra én Side set, er det selvfølgelig rig
tigt. Men at føre Skatten bort fra Reersø: det er Synd. Desuden 
kan det kun være en ringe Del af Arkivet, der har større Værd. 
Alle de gamle Procespapirer er vist hverken særlig sjældne eller 
mærkelige. 

De gamle Reersøere laa altid i Proces med Oplænderne. Som 
Tovtrækkere haler i hver sin Ende af et Tov, og Sejren hælder 
snart til den ene Part og snart til den anden, saadan har Reer
søerne og Oplænderne halet hinanden i Rethaveri Aarhundreder 
igennem. 

Processerne er en vigtig Del af Reersøes Historie. Men et 
kort Rids af dem vil være nok til at fremstille Folkets Liv •— det er 
Hensigten her. 

Først er der nu den Helsinge Præst, vor Far, Worm hedder 
han og regerer fra 1637—1668. Han var Reersøernes Præst, men 
boede en stor Mil herfra — oppe i Landet. Dengang Reersøerne 
havde faaet opdyrket lidt mere Jord og ryddet lidt Skov, vilde 
Præsten ha Tiende. De tog det med Læmpe og gav vor Faer 
„gode Løfter". Proces bliver der saa hellerikke videre af. Men 
Sagen er rejst. 

Reersø er endnu Krongods. Men Rentemester Muller faar Øen 
sammen med Sæbygaard som Afbetaling paa Kronlaan (1658—59). 



KEERSØ 33 

Da stod det ellers ilde til derude. Man hører fra 1660 (kgl. 
Commissions Besigtelse og Landgilde-Taxering): „Før Fjendetid 
har der været sejsten Gaarde. Nu er de fem ganske øde, afbrudne, 
de andre udplyndrede, forarmede. Nogle har en Ko, andre ere 
dennem fratagne af Fjenden, hverken Faar eller Svin, alt dennem 
fratagne, nogle en, nogle lo Bæster, somme ingen. Nogle saar 
en Skæppe Korn, andre har intet at saa". Men de der saaede fik 
Kornet opædt og nedtrampet af Rytteriets Heste. Der var stadig 
Vagt herude. De fattige Folk havde kun „det lidet Fiskende som 
de kunde nyde af Stranden". — Der var dog Rimelighed i at Fa-
stor Worm lod Sagen staa hen. 

Alligevel førte „Fiskerbønderne" paa Reersø og deres nærme
ste Efterkommere nu seks Processer med Oplændere. Kun de fire 
er kendte. 

Fiskerbønderne fra 1660 var: Mogens Ibsen og Jep Nielsen 
Brink, Niels Petersen, Morten Eriksen, Laurs Olsen, Kjeld Pallesen, 
Kristen Fisker, Ole Nielsen Brink, Mads Hansen, Jep Olsen, Hans 
Lauritsen, Niels Pallesen, Niels Ibsen, Povl Olsen, Jens Andersen, 
Oluf Petersen og Anders Petersen. 

— Vor Far, Hr. Worm, er død, men isteden for tilskikket 
Franz Pedersen Konig at opkræve Tiende paa Reersø. De havde 
nok i al Mindelighed ydet Worm Kvægtiende. Konig vilde nu til
lige have Sædtiende. Og Kommunitetet fordrer Tiende — ved dets 
Fuldmægtig, Ridefoged Søren Jakobsen. Det var 1686. Fire Reer
sømænd møder i Retten. De kalder sig „fattige Fiskerbønder'' og 
siger, at de aldrig har givet Korntiende, skønt de i mange Aar 
har pløjet og saaet, da Fiskeriet ikke kan føde dem. Dette be
vidner otte andre hæderlige Mænd. — Der sværges „med oprakte 
Fingre". Og Reersø taber Processen. 

Men det var netop det saarbare Sted: Dronningens Gave — 
de fattige Fiskerbønder foruden Køer, Svin, Faar og Heste fører 
Sagen til Landstinget. Der tages Sagfører, og han nævner her 
Dronningen som Giver af Reersøs Bedste (250 Aar efter). Hans 
Andragende og Stadfæstelsesbreve fra Kongerne Kr. III, Kr. IV og 
Fr. III kommer for Landstinget. Saa vinder Reersø Mænd. 

Fra 1686 til 1710 bor de i Fred og Enighed med Verden. 
Saa har de glemt at betale 8 Skilling for Stolestader i Helsinge 
Kirke. Tre andre Byer er stillede ligesaa, og Otteskillingerne skulde 
der købes Vin og Alterbrød for. Der føres Proces om de Otte-

Danske Studier 1907 3 
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skillinger. Baade ved Underretten og Landstinget. Begge Steder 
taber Reersøerne og de tre Byer. De maa betale deres Otteskil
linger og desuden 2 Mark i Sagsomkostninger. 

Før 1713 er der atter Strid. Det er Musholm, en 30 Tønder 
Lands 0 en Milsvej sydvest inde. Den har fra Arilds Tid hørt 
Reersø til.. Men Reersø Mænd har i to Aar hverken betalt lh 
Td. Smør af Musholm eller 2 Td. Sild af Reersø Land og lader 
endda som ingenting efter Herskabets Tilskrivelse. 

Herskabet sender to juridiske Mænd derud, de samles med 
Bymændene hos en gammel enlig Mand, Ole Povlsen. Reersøerne 
vil ikke betale. For har Præsten i Helsinge Lov til at sætte sine 
Bæster paa Musholm, saa vil Reersø ikke skatte af den. Og de 
to Td. Sild — dem fritager de kongelige Breve for. — Præsten 
vil ikke tage sine Bæster fra Holmen, han har fæstet den af Her
skabet for 4 Rdl. aarlig at betale til Martini. Men han har til
lige ladet sine Bæster gaa i Ævred paa Reersø Overdrev. Præsten 
vil ha Korntiende! Reersøerne beder ham om 24 Rdl. 4 $L og 8 li, 
ellers skal han for Retten. Og Præsten formaner dem. 

Saa gaar det til Underretten — til Landstinget — og denne 
Gang til selve Højesteret med. Reersø taber ved Underret og 
Landsting, endskønt der atter saa smukt sværges med oprakte 
Fingre og tretten Vidner bedyrer det. 

Men Reersø Mænd sætter vedblivende Kvæghøveder ud paa 
Musholm, 24 Stykker en Tid. De vil hverken give Græspenge eller 
tage Kvæghøvederne hjem. 1713 er Sagen for Højesteret. Dommen 
kendes ikke. Men Reersøerne beholdt i hvertfald Holmen til deres 
Brug mange Aar efter. 

Der er endnu Stridigheder. 1725 maa Reersøerne betale en 
Bøde til Præsten ved Landstinget. 

Samme Aar dør Herskabet, Ejeren af Musholm, Wulf. Præ
sten, KQnig, dør 1730. Striden dør saa hen med dem. Det har 
jo ogsaa været brydsomt nok at drages med Reersøernes „Armod, 
Tyngde og Affald". 

Men 1721 er de sagsøgte af Forvalteren paa Aagaard, Mons: 
Knud Jensen for at have skaaret Fladtørv paa det Ornum, som 
Dronning Margrete har ladet Herregaarden beholde og som kun 
ved en Vej er skilt fra Reersøs Ornum. Og hvor der er skaaret 
Fladtørv er Jorden græsbar i tredive Aar. 

Reersøerne sender to Mænd til Herredstinget i Sæby, skønt 
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de er stævnede alle sejsten. De to hævder, at de aldrig har skaaret 
Tørv hos Herremanden. Men de er fattige Mænd, siger de, og 
har ingenlunde Raad lil at føre Proces. Hvis Dommen gaar dem 
imod, vil de søge til Kongen, som før var Ejeren af deres 0 . 
Fjorten gamle Mænd fra Aagaards Omegn sværger med oprakte 
Fingre paa Reersøernes Side. Sagen gaar i Langdrag. Udfaldet 
kendes ikke. Aar 1730 anker Dommerne over, at Reersøerne ikke 
vil møde i Retten. 

Aar 1747 er der atter Kræfter, og Anledning: Reersøerne har just 
hegnet en ny Vang og lader nu Gærdet om den gamle forfalde, saa Kvæg
høvederne bisser over paa Hals — hvor den stolte Frue boede i 
sin Tid. Og Dalby Bønder tog Reersø Kvæghøveder op og for
langte 2 Skilling for hvert Høved. Det fandt Reersøerne sig taal-
mocligt i. Alen da de Dalby Drenge ligefrem vil gøre sig en Ind
tægt af at fange Reersø Bæster, saa jager Reersø Mænd Drengene 
med „Sten og Undsigelsesord". 

Og Dalby Mænd stævner Reersøerne. Men Stævningen blev 
kun oplæst for de 2 Oldermænd ikke for alle 21 Bymænd, og 
Solen var nede da Stævningen blev læst. Det ankes der over. 
Underretten dømmer snildt at begge Parter maa hegne sig Fred 
til. Dalby slaar sig sammen med Vindehelsinge og fører Sagen 
for Landstinget. I Landstinget møder Herskabet for deres Fæstere. 
Og Dommen lyder, at Reersøerne skal have 24 Rdl. 

Det gaar til Højesteret. Universitetet møder som Herskab ved 
Ridefoged Peder Sørensen, og Oplænderne stoler paa Herskabets 
Hjælp, ellers vil de „gaa under". De er ikke vant som Reersøerne 
til Proces. Men „Landstingets Dom bør ved Magt at stande". Det 
var i den Tid, Reersøerne slog Hø i deres Enge, at de havde den 
Sejr. De andre Byer maa endog betale 40 Rdl., Sagsomkost
ninger og 29 Rdl. for unødig Trætte. 1749 blev der Fred. 

1792 blev de stævnet paany. Det var Skik og Vedtægt, at 
naar Reersøerne slog Hø ude paa Dronningens Jordegave, saa 
overlod de deres Herskab en Del deraf. Og tilsidst havde Her
skabet faaet denne Vedtægt slaaet fast i Fæstebrevene. Nu var 
der to unge Fæstere, som nægtede at afstaa noget Hø. Jens Han
sen, som har været Landsoldat, og Niels Hansen, som var en vel-
staaende Husmand, førend han fæstede Gaard. Saa maa de to 
møde sejsten Gange i Retten, og dømmes endelig til at give Høet 
samt 6 Rdl. i Bøde. 

3* 
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Men som Oplænderne siger „Reersøerne de hænger sammen 
som Ærtehalm". Hele Bylavet træder til for at hjælpe de to og 
faar Prokurator Bergen til at tage denne usikre Sag. 

For Herskabet vidner de forrige Ejere: Knud Holtermann og 
Magister Bonsak. „Salig Wull" vidner skriftlig at Høet er leveret 
baade i hans Tid og i Høebergs og i Fru Briiggemanns Tid. 

For Reersøerne vidner Byhyrden. I hans Barndom gav 'hver 
Bonde to Knipper Hø efter Herskabets Begæring, da der var Foder
trang. Siden gav hveranden Fæster en Fylding Hø mod „en 
Skænk eller Traktement". Nu giver hver et Læs af Føjelighed. 

Skoleholder Hans Larsen, hvis Kone er Næstsøskendebarn til 
de fleste Reersømænd, vidner. Et Par gamle Husmænd, Jens Lar
sen og Søren Andersen, véd hvad afdøde Øboere har ment om 
Sagen. 

Men de første Vidner er for nær i Slægt med Øboerne og de 
sidste ikke meget værd. Det hele ser ret sort ud, og hvad Ende 
det fik vides ikke. Kun det at to Reersømænd alligevel svigter 
Lavet inden Enden. 

1798 skikker Reersøs Herskab Rasmussen paa Helsingegaard 
Bud, at de skal køre til Bro Mølle i Kongerejser. Men Reersøerne 
véd, at denslags fritog Dronning Margrete dem for. De bliver 
roligt derhjemme. 

Sognefogeden fra Helsinge skikkes ud og panter dem. Reer
søerne forlanger en Afskrift af det pantede Indbos Værd, den ud
pantedes Navn, — og om han var hjemme, da der blev pantet, 
det maa ogsaa staa paa Papiret. De har nemlig haft saameget 
med Retten at gøre, at de nu bliver kloge. 

Sognefogden nægter det. Saa skaffer de Erklæring af uvildige 
Mænd, at Øen ved Foraar og Efteraarstid for Vand ikke er at 
komme fra hverken kørende eller ridende. Det Brev gavner dem 
ikke. Saa skriver de til Kanselliet med Bøn om at faa Panten til
bage, hvad de ikke faar.. 

Aar 1800 er der Proces. Sognefogeden staar med Klage over 
den Færd, Reersøerne viste, da han pantede. Jens Hansen og 
Mads Mogensens Enke, Hans Mogensens og Jørgen Mathiesens 
Koner skældte ham ud. 

Retten dømmer hver af dem til 10 Rdl. i Bøde, og de andre 
hver 5 Rdl. til Sognets fattige. Og alle tilsammen 30 Rdl. til 
Herskabets Prokurator — det inden femten Solemærker. Men 
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Reersøorne gav aldrig tabt for Underretten. De gaar for Lands
tinget med deres Sag, men taber. Bøderne læmpes lidt, Konge
rejserne maa de skikke sig i. 

Nu endelig den sidste Proces, Reersøerne har ført. Det var 
da de gav Ævred efter Høsten, at fire Heste gik over Gærdet og 
irid paa oplandsk Jord. Fæsteren af Jorden var netop død, og 
Herskabet tog sig af hans Sager. Det sorte Øg og Føllet fik Reer-
søerne igen, men det sortbrune Øg og det rødsokkede Fjorføl, som 
var i bedre Foderstand, beholdt Herskabet, van Deurs til Bødstrup, 
paa den ledige Fæstegaard. Der stod de gode Bæster i sytten, 
atten Dage og fik kun lidt Foder, og Vand kun én eneste Gang 
om Dagen. 

Men Reersøerne kom ikke, og saa blev deres Bæster solgt paa 
Auktion. 

Da lader Reersøerne stævne alt, hvad der stævnes kan, for 
de holdt altid urimelig meget af deres Bæster. For Retten kom
mer ti Dalbymænd, tretten Vindehelsingemænd, van Deurs ved sin 
Forvalter Lulzhoft, Kancelliraad Paaske til Nørager, Pastor Holm, 
Kirkehelsinge, Forvalter Fraas, Aagaard — Kommunitetet og Uni
versitetet: stævnet hid af Reersø „Fiskerbønder". Kun en svigtede, 
det var Hostehandler Hans Kjeldsen, som ikke kunde slaa sig ved 
at ligge i Proces med Egnens Herremænd. 

Reersøerne klager over Ran af deres Bæster og over at det 
berømte Gærde ikke istandsættes af de Oplændere. Van Deurs 
begriber ikke, hvorfor Reersøerne ypper Kiv, han er tilbøjelig til 
at tage det ene som Lyst til Ufred, og han vil have dem idømt 
Bøder for unødig Trætte. 

Hele Vinteren staar Processen paa. Reersøerne maa se at finde 
Vejen, enten der er Oversvømmelse eller ej. Engang de var 
stævnede til at møde, stod Himmel og Jord i et, det var et Her
rens Vejr. Nu maa Reersøerne blive hjemme, sagde Forvalter 
Lutzhoft. Men de kom alligevel. Og omsider faar de Held, lidt 
tyndt kanske nok. Underretten dømmer van Deurs til at erstatte 
Hestene (10 Rdl. og 7lh Rdl.). Begge Parter har at betale 10 
Rdl. til Sagførerne. 

Men imidlertid har Pastor Holm i Helsinge, som ogsaa var 
stævnet af Reersøere, faaet opspurgt, at Strid mellem Fæstebønder 
skal afgøres ved Amtmanden. Og Sagen ankes for Amtmanden 
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af Øboerne, der ikke er fornøjede med Underrettens Dom. De vil 
ha flere Penge. 

For Udgift til Retten — 33 Rdl. 
Bekostning af Dokumenter 7 Rdl. 
111 Gange i Retten — hundrede og elleve Gange a lVs Mil 

— 58 Rdl. 
Budsendelser — 5 Rdl. 
For en Løvenborgrejse — 6 Rdl. lait 109 Rdl. 
Og van Deurs forlanger dem idømt 60 Rdl. for unødig Trætte 

og Tidspilde. 
Amtmanden dømmer: Underrettens Dom bør ved Magt at 

stande. Omkostningerne hæves — alt at efterkomme inden trende 
Solemærker. 

St. Hans Aften 1801 samles Reersøerne med deres Herskab 
Mikael Rasmussen til Helsingegaard. De vil købe deres 0 . 

Og do faar den for 12936 Rdl. og 4 Skilling. Saa er Øen 
Ejendom. De har nok hele Tiden syntes, at den var det, men 
andre gjorde dem Retten stridig. Nu er de Eneherrer. Kun denne 
sære Hans Keldsen vil ikke købe sin Gaard, de andre køber den 
og lader ham blive deres Fæster. Dronningens Gave var jo altid 
Selveje, men Musholm blev ikke deres. 

De faar endnu en lille Rivning med Retten. To Gaardmænd 
tiltales, fordi de har solgt Brændevin. Naar Husmændene driver 
Sildefangst i Bæltet, beværter Gaaudmændene de Købere, som 
kommer herud efter Sild. De faar „Saabian", og naar de gaar, 
lægger de en Skilling i Vindueskarmen. Men seks Vidner gør Ed 
paa, at de to Gaardmænd ikke har solgt Brændevin, og efter det 
frikendes de to. 

Her udskiftes Jorden første Gang 1822, men det blev kun en 
Del af Øen. Det hele udskiftedes 1861, men endnu har hver Mand 
sin Mark paa 5—7 forskellige Steder. Forhen havde de den paa 
halvthundrede Steder. Skulde Lodden være samlet for hver Gaard, 
fik nogle al den gode Jord, andre den magre, og andre igen det, 
som Højvandet ved Efteraarstid kan skylle over. Som det er, er 
det praktisk. Og det er godt! 

Her ejer hver Mand ikke et Udklip, men Strøgods over alle 
Bakker og Dale. Hans Agre er ikke hans Land. Men Reersø 
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Land det er hans det hele. Om Sommersøndagen gaar han Øen 
rundt for at se til sine fem—syv Lodder. 

De gamle Rettigheder vil Reersøerne have stadfæstet, da Fre
derik d. Sjette bliver Konge (1808). Og paa Spørgsmaal hvorfor, 
svarer de to Oldermænd Herredsfoged Eckart Bech: „Fordi vore 
Forfædre har vedblevet at erholde kgl. Konfirmation — og holdt 
den hellig". Herredsfogeden fortæller Kancelliet, at Reersø er et 
Land, hvor der ikke kan udskiftes, og at Fiskeriet har været smaat 
herude de sidste 7 Aar, og Indvaanerne har lidt under Krigens 
Byrder. Kun Sejlads og Fiskeri kan bringe Velstand tilbage, mente 
han. — Og han saa ret, den gamle Herredsfoged. 

Saa fik Reersø sine Rettigheder stadfæstet Aar 1814. Næste 
Gang 1840, og siden ikke. De lod være at søge om det, da der 
var Fred og ingen Fare mer. Men Aar 1863 kommer der dog en 
Skrivelse fra Generaldirektoratet, at Reersøerne skal betale Konge
tiende til Roskilde Kathedralskole. To Reersømænd rejser til Ho
vedstaden og faar Overretssagfører A. P. Seidelin til at føre deres 
Sag for Hof- og Stadsret. Det skulde han ha 100 Rigsdaler for, 
men saa vandt han ogsaa Sagen. Den er1 vundet for bestandig. 

Bysens Folk. 

Reersø By ligger paa et Bakkedrag med en Sænkning i Midten. 
Men af Sænkningen højner sig en Rundkreds Huse, som Gaden 
spænder om. Den ældre By ligger ligesom støbt om denne ældste 
Kærne. 

Den har sine Byled: Lammesled, Holteled, Vangeled, Gade-
kærsled og Vrangeled. 

Den har sin Oldermand og sit Byhorn endnu. Byhornet 
brændte fornyligt, det bar Aarstallet 1811 og stammede efter gamles 
Sigende fra en forulykket Stud i Agerup. 

Men vi fik saa et nyt Byhorn, en Gave fra Skipper Rasmus 
Jensen som sejler borte fra Øen og har sit Hjemsted i Sverrig nu. 
Men han var jo født paa Øen, og saa glemmer man den ikke. 

Reersøerne kender hver Tue og hvert Kær paa sin 0, det er 
ikke mærkeligt, men hvert Sted har sit eget Navn, og det kender 
han ogsaa. Dog er det nu vist kun do gamle, som véd rigtig 
Rede paa alle de sære Navne. 

Jeg vil gengive dem, som de falder os i Munden: 
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Ageren bøjer, Bovhjørnet, Beert (Bjærget), Bibskær1, Barnstykker, 
Bøjlsagrene, Bøgehullerne og Bøgehulsbanken, Bregneholm, Brydeløkke, 
Bringeholme Draget (Klinten ved Vesterstranden), Dragmands Have, Eg-
ager, Engstykker, Engløkken, Fladet, Fribedet, Fiskebæk, Firkantet Stykke, 
Gærdelodden, Gadekærslodden, Holtslykkerne, Horsefolden (Kær), Humle-
haveslykkerne, Hyrdeenge, Hundeenge, Hesselbjærg, Haarholmen, Høne-
pulterne, Hellerne, Haarselerne, Hjortesylterne, Jæragrene, Jøllesøndrene, 
Katteenge, Knopstykkerne, Kongensenge, Kovaad og Kovaadsbanken, Krage-
hætten, Ledsager, Landstykker, Landerne, Lergravene, Imellemveje, Ny
vang, Poseager, Ribelstivelsstykkerne, Strandengene, Skoven, Stenhagen, 
Sandhagen, Skovager, Skalager, Skansen, Springerne, Skinnerne, Søvej
stykkerne, Søvej, Søvejsbanken, Strandstykkerne, Sønæ'p (et Sted i Stor-
søen, forældet Navn), Stenkisteager, Stenlodden, Skiften, Sylterne, Stor
søen (udtørret, men udyrket), Svinekær, Smærtenshule, Skansemose, Sand
stykkerne, Sigshoved, Seksogsyv, Tyrekrogen, Tørveengene, Ta(g)søen, 
Trinekær, Tofterne, Toftegærderne („omme bag Toftegærderne"), Van-
dingsagrene, Vestenbeer(-bjærg), Vesterager, Vejlestykkerne, Øjekæret, 01-
havsbanken, Aalegaardsstykker. 

Og af Kystnavne: Ederne (Hængegrund af raadden Tang), Flasken 
(Hallebyaas Udløb), Vindevejs Krog, Hesselbjærgstenene, Skanserevet, 
Anneses Sand, Vejlen (mellem Reersø og Hals). 

Det kan godt være, at der er fler endnu. 

Kun faa af Navnene knytter der sig Fortælling til. „Drag
mands Have", nogle gamle Hyld, har staaet ved et Hus, hvor der 
boede en Mand oppe fra Landet, han fæstede Jord her langt fra 
Byen paa Draget og forpligtede sig til ikke at skære Græstørv. Da 
han alligevel gjorde det, kom han bort. 

„Horsefolden" er et stort naturligt Kær. Jeg hørte i min 
Barndom, at den havde Navn efter, at en Hest var druknet i det 
dybe Vand, og jeg fandt engang nogle halvt forstenede Heste
tænder paa Bredden. 

„Smærtenshule", skal være kaldt saadan efter at en Pige fødte 
i Dølgsmaal derude. En dyb Sænkning mellem høje Bakker, vist
nok i sin Tid Mose. Der laa for nogle Aar tilbage en stor Sten
dynge, som nu er borte og Stedet under Plov. 

At der til mange Navne knytter sig Fortælling, det er tydeligt 
nok, men det nytter ikke at spørge, alt er glemt. 

Siden Ævret blev ophævet, 1886, er det gaael lidt tilbage med 
de gamle Stednavne. 

Dengang man slap alt Kvæget og Hestene løs efter Høst, og 
1 I Bibskær findes den sjældne Peder Okses Frø, hvis Kukken Sommer

nætter hører med i Reersøbilledet. 
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Pigerne med deres Spande maatte rende over hele Øen for at hitte 
Køerne til Malkning, da var Navnene mer i Brug. „Har du set 
vor den brogede!" •— „Ja, den er ude i Landerne, men har du 
set vor den hjælmede?" „Ja, den saa jeg ude paa Jæragrene". — 
Saa Spandene fat igen — den ene Pige mod Nord og den anden 
mod Syd. 

De gamle Koner er i deres Es, naar de fortæller om alle disse 
Ture frem og tilbage over den bakkede 0. Det var ved Efteraars-
tide og lidt af Vinteren, og det var koldt den tidlige Morgen, længe 
førend Sol stod op. Men naar Kvæghøvederne saa kom hjem med 
Sne paa Ryggen og forlangte Baasen igen, saa var der heller ingen, 
som nægtede sine Kvæghøveder det. 

Ævret blev ophævet, fordi nogle fremskredne Landmænd vilde 
dyrke Roer, det lod sig ikke gøre, naar Kvæget gik løst. Der stod 
en Strid, den haardeste i Mandsminde herude paa Øen, mellem 
Ævret og Roedyrkning. Som sagt, Roerne sejrede! Reersøerne 
tabte Processen. 

Sidenhen stod SI riden om Mejeri. De fremskredne Landmænd 
fik istand, at der gik Mælkevogn fra Reersø til Helsinge Mejeri. 
Reersøerne skulde dog ikke ha lavet deres gode Mælk om til Valle 
af Oplænderne. Da Mælkevognen, det grimme Gespenst, første
gang rullede gennem Byen, stavrede gamle Mænd ud i Porten og 
skældte og løftede Kæppen efter den forbandede Vogn. Men — 
for at sige sandt — det varede ikke mange Aar, førend de alle 
sendte Mælk til Mejeriet. De tabte Processen, som de stædigt førte 
mod det høje Herskab: Tiden. 

Hvor var det stærke Slægter, de gamle Reersøere, jeg husker 
ikke saa faa, som nu er borte. Høje, kraftfulde Folk, enkelte rene 
Kæmper — kendt viden om for deres Styrke. Og endnu undrer 
fremmede — Landliggerne — sig over, at de aldrig ser en Mand 
med uskønt Legeme eller Ansigt her paa Reersø. 

De havde det stædige — noget træge — Bondesind, men var 
særlig sære, tit umedgørlige, og de blev let vilde. De gjorde ikke 
hinanden noget godt — Humanitet var en temmelig ukendt Vare 
— men de „hang sammen som Ærtehalm". Trofaste, mest stort-
tænkende med stærk udyrket Intelligens. De vil gærne læse, og 
naar der fratages de særlige Yndere af spændende Kærlighed, saa 
er det helst Opdagelsesrejser eller berømte Mænds Levned de 
læser om. 
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Men hellere end læse vil de danse. De gamle Koner, som 
sidder ved Bindehosen og fortæller om alle Ævrets Morsomheder 
og Genvordigheder, de ender gærne med .at fortælle: hvordan de 
gik til Gildes i deres unge Dage. Havde de ingen Spillemand, og 
det havde de fordetmeste ikke, saa var der en som sang, og de 
øvrige dansede. 

Og det gik saa nydeligt. 
— Naar de nu har været gift i tredive, fyrretyve Aar 

og slidt sejt og tungt i al den Tid og aldrig danset, og de til
fældigvis engang kommer til Gildes med Dans, saa er det værd at 
se dem. De træder ikke en Sagtevals, nej, de springer, saalænge 
Musikken spiller, og dejser om, til den begynder igen. De er knap 
til at kende. Folk, man aldrig har set uden Træsko, de farer paa 
Hosesokkerne saa let og spænstigt — og de leer, som man aldrig 
før saa le. 

Og som disse gamle kan faa „Turstykkernes" Skælmeri frem. 
Turstykkerne hørte jo med til deres Opdragelse: „Sværmen", „det 
lille f", „Okseko", „Kvadrille", „halvfemte Tur", „Fangedansen" 
og mange fler. Ikke at tale om de morsomme Enkeltpars-Danse, 
hvor Komikken ligger helt udenpaa: Syvspring, Skrædderens Hopsa, 
Silderumpen, Skomagerstykket, Mallebrok — ja, selv Bole Mads 
Hamborger er ikke ude af Verden. Jeg hørte en gammel Mand 
bede om den hos et omrejsende, tysk Spillemandskorps. Det 
undrede ham meget, at han ikke fik den. Melodien er nok værd 
at gemme. Den er en mærkelig Sammenblanding af fejende og 
vuggende Strofer. En rigtig Gammelkonedans, som Navnet lyder. 

I gamle Dage var et Gilde hele Byens Sag. Først gik By-
hornet. Saa Bedemanden. Og han skal ha sagt saadan: „Godav 
•— jeg sku hils fra vor unge Folk — paa Mande, om I vilde paa 
Tirsde — komme paa Onsde, gaa paa Taasde — køre i Kirke paa 
Fredde, komm igen paa Løvrde, spiss te Medt (Middag) paa Sønde 
bag ved et Stengærde. Men hvis I ikke kommer i rette Tid, maa 
I hellere blive hjemme. Ost og Kød hår vi itte, Brød og Brænde
vin faar I itte. Men I ka faa noget surt 01, som ligger paa en 
Hælding og er lisaa tykt som Vælding. I ka stoppe jer Pibe med 
lang Tobak. Farvel og mange Tak!" 

Man fortæller, at Gaardmændene samledes i Gildestuen og Hus
mændene i Gildehusets Lo. Og de blev ved at møde, indtil hele 
„Traktementet" var ædt og drukket op. Gilderne for Sejren 1848 
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skal være gaaet saadan til. Og de hjemvendte Soldater morede 
sig nok bedst blandt Husmændene. 

Det har næppe været egentlig Standsforskel, men almindelig 
reersøsk Særhed, der voldte den Splittelse: Gaardmænd og Hus
mænd har været uenige om, hvordan Gildet bedst skulde laves. 
Hvert fald er der ingen saadan Standsforskel nu. 

Endten det nu var hos Gaardmænd eller Husmænd (Fiskere), 
Gildet skulde holdes, bar hele Byen sammen til det. Et Gilde var 
aldrig Enkeltmands Sag — hele Byen bragte Mad og Drikke, aad 
og drak og dansede. 

Saa skete det rigtignok ogsaa, at Bysens Folk blev snydt — 
dengang at Brudefolkene gemte den gode Gildeskost for sig selv 
og lod Gæsterne sidde sultne. Det er en treds, halvfjerds Aar 
siden, men det huskes godt endnu. Gildesfolkene fik ingen Mad. 
Mændene, som sad og spillede Kort, lod et Ord falde til Brud
gommen at det var godt, om de fik „noget for Tænden". Men 
Brudgommen skød nok saa snildt Ansvaret fra sig og sagde: „01 
og Brændevin det kan I faa — Maden det er Fruentømmersager". 
Saa opdagede nogle visnæsede Drenge, hvor disse Fruentømmer
sager gemte sig. Der stod et Fad med Ost og Brød oppe paa 
Bjælkehylden. Og Drengene aad baade Ost og Brød, saa Kvind
folkene fik helleringen Mad. 

Manden, som har fortalt mig det, var med til det tørre „Trakte
ment", og han glemmer aldrig Gildet, der fødte det Ordsprog: 
01 og Brændevin — det kan I faa — Maden det er Fruen-
tømmersager. 

Saa var der: Klinegildes og Kartegildes, Rendegildes og Baad-
gildes — ja og Rævegildes. 

Rendegildes var kun et lille Traktement hos Væversken, naar 
Garnet kom i Renden. 

Baadgildes det holdes endnu, hvergang en Bæltsbaad (Silde
fiskerfartøj) skal i Søen eller paa Land. 

Og Rævegildes det holdtes kun, naar Rævene blev for slemme. 
Saa skød man dem, solgte Bælgen og drak den op i Fællesskab. 

— „Skaal, Maren Jørrens, det er Mette Pa Niels Krus vi 
drikker av!" — 

Begravelsesgildes det var noget lidt for sig selv. Den døde 
skulde nu først køres op i Landet — til Helsinge Kirke. Derfor 
sagde gamle Morten altid: „Det er ingen Sag at køre til Helsinge, 
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naar man faar Lov til at komme med hjem igen". Nu er han 
blevet deroppe. 

Kirkevejen er fem Fjerdingvej. Man kan tage over Vinde
helsinge eller over Dalby, men Skik er engang, at Lig skal over 
Dalbyvejen. Oppe paa den høje Bakke før Kirkebyen holdt Lig
toget stille og Brændevinsflasken gik fra Vogn til Vogn. Men oppe 
fra den høje Bakke øjnes Reersø Land. Det snakker ingen om. 
De tar en „Saaben" og kører frem et Stykke til. Saa staar de af 
Vognen og bærer den døde til Graven. 

Saa kører de hjemad. Og i det Rees at Kisten kom .i Jorden, 
har de hjemme hejst Flaget helt op. Det hængte paa halv Stang, 
da Ligfølget agede væk. Nu skal de ha Gildes, og Gildes er Glæde. 
Der er gaaet en bort, men det er ikke at sørge over, for der er 
mange tilbages endnu. Flaget paa hel Stang, naar Følget kom 
hjem, det har vi brugt til den Dag i Dag. Det gør munter i Sind 
at høre Flaget smælde. 

Men ellers, naar de gamle Reersøere skulde af By, saa red de. 
Nu er der opdæinmet Vej, det var der ikke i gamle Dage. Heste
handler Hans Kjeldsen (omtr. Aar 1800) red til København paa 
uskoet Hest. Jordemoder hentede de tilhest. Og Pigerne red til 
Kirke i hvide Vadmels Kaaber. Men det er over hundrede Aar 
siden, fortæller man. Nu er der ingen Ryttere herude. Fra gam
mel Tid gør Reersøerne dog farlig meget ud af deres Bæster. 

Dans og Ridning, Drik og Selvmord — lad os sige det i et 
Aandedrag. Det er nær den oprindelige Type. Kvindedrik skal 
ha været slem. Og af Selvmord var der saamange. 

En ung Mand havde skaaret Halsen over paa sig, og døde 
ikke straks. Kvinderne stod om hans Seng og besvor ham, at 
han skulde fortryde. Men det kunde han ikke! 

Den vildeste Gudsangst og det roligste mest frygtløse Levemod 
hører begge Typen til. 

Derfor har vi nu Indre Mission i den haardeste Form saavel-
som fødte Fritænkere, spodske Naturer, Tvivlere uden Ævne eller 
Vilje til at gøre op, hvad de i Grunden tvivler paa. 

Jens Jespersen var en stor Jægersmand. Fik han ikke saaet, 
det gik an, naar han blot fik jaget. De gamle holdt af at skyde 
Dyr, men baade Jagt og Ridning gik op i Fiskeriet hos den yngre 
Slægt. 

Jens Jesporsen var en modig Mand, og han troede nok ikke 
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stort paa Spøgeri. De prøvede engang paa at gøre ham bange. 
Det var en Aften. Jens var ude at flytte Høvederne. Det var 
bleven lidt sent. Saa ser han, der kommer en hvid Skikkelse 
imøde med ham. Jens Jespersen gik imod den med Tøjrkøllen. 
„Hvem er du!" raabte han. „Vil du svare. — Vil du itte svare." — 
Jens gik frem og bandede — „saa faar du . . . ." Tøjrkøllen lige i 
Hovedet. Saa maatte den Djævel overgi sig. 

Men de var ikke alle som Jens Jespersen. Ude i Skansemosen 
blev de tit køset. Der stod Bæsterne gærne tøjrede. Naar de 
kom derud om Aftenen, var der ikke sjældent Spøgeri. Saa sprang 
Reersøeren paa en Hest og vilde flygte. Men for to er det hændet, 
at de glemte at trække Tøjrpælen op. Bæstet rev den selv op 
den ene Gang, den anden Gang red Manden rundt her i sin Angests 
Sved det meste af Natten. Det griner Reersøerne ad endnu. 

Og saa er der Historien om den gamle Skipper Anders Tomsen, 
som havde sit Tilhold i Niels Madsens Gaard. Han var ikke 
uvittig, den Karl. 

En Sommer, de ingen Regn fik, gik Anders op til Præsten i 
Helsinge. Vor Far maatte kunne skaffe Regn. Det lovede Præsten 
ham gærne, men isaafald skulde de være enige om Dagen til 
Regnvejret derude. 

Anders gik hjem og lod tude i Byhornet. Da Mændene sam
ledes, fortalte han dem, hvad Præsten havde sagt: De skulde blot 
være enige om, hvad Dag det maatte regne. Men se om de kunde! 
Og saa var det ikke at forlange, vor Far skulde skaffe Regn. 

Historien er sand. Reersøerne huer ikke Uglspilkrøniker uden 
de sikkert og vist er passeret herude. Det skal helst ha Reersø
stemplet. 

Der var nu Skipper Jens Povlen, han var Enkemand, men 
bejlede til Malene. Hun syntes blot, han var lovlig gammel. 

En Dag han kom fra Søen sad hun ved det aabne Vindu. 
Jens gik hen til hende, han trak en stor Pose Penge op af Lommen 
og lagde i Vindueskarmen. 

„Væsgo, min Pige. De skal du hå." Saa gik han igen. Og 
Gu fik hun ham. Og de levede lykkelig og vel i mange Aar. 
Nu er de døde. 

Den anseeligste Mand i Byen det var Jørgen Hansen. Men 
fra først af var han kuns en fattig Karl, en Husmandssøn. Han 
bejlede nu paa en anden Maade. 
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Han var bleven enig med Pigen, Gamle Pærs Lene. Da han 
forhørte sig derom hos Gamle Pær, fik han Nej. Den gamle var 
rig, Jørgen var fattig. Men Jørgen rejste sig og svarede: „Saa ka 
du hå hende, som hun er!" Og han vilde til at gaa. Detteher 
huede ikke Gamle Pær. Saa fik Jørgen alligevel Lene. Han svang 
sig op, det gjorde Jørgen Hansen. Først blev han Hønsekræmmer, 
siden sejlede han som Skipper. Engang havde han en Skonnert 
sammen med en Mand i Kalundborg. Men den forliste i Kattegat, 
ladet med Smør. Tilsidst ejede han dog fire Gaarde — Fjerde
parten af Øen. 

Det var i Frederik den Sjettes Tid, der var Krig og Ufred. 
Kongen kom herud og tog ind til Jørgen Hansen. Kongen havde 
nok selv sit Bordstel med, men Kopperne var glemt. Tjenerne fik 
Utak. Kongen drak af Jørgens og Lenes Kopper. Det var de to 
en stor Ære! 

Nu skulde Kongen ha nogle vigtige Dokumenter bragt over 
til Fyn. Jørgen paatog sig at sejle dem over og fik Befaling til 
at sænke dem i Havet, ifald Fjenden nærmede sig. Men Jørgen 
Hansen slap heldig fra det. 

Derfor blev han Dannebrogsmand, den eneste nogensinde paa 
Reersø. Og da Kongen tog væk fra Øen, lagde han et Guldur 
med Kæde og Ædelsten paa Vuggen i Jørgen Hansens Gaard. 
Ur og Kæde skal endnu være i Familien, men ikke paa Reersø. 
Dannebrogskorset det laa sidst paa Jørgen Hansens Ligkiste, indtil 
den blev sænket i Jorden. 

Hans Søn, Rasmus Jørgensen, blev kaldt „Kongen paa Reersø", 
men det var vist mest som Kendingsnavn oppe i Landet. 

Jørgen Hansen var en anseelig Mand, og det var Rasmus 
Jørgen osse, men gamle Niels Madsen han var vist den mest 
æstimerede Mand paa Reersø. 

En gammel sær Fyr, stædig og styttig, Han gik altid med 
Pibe i Munden, Pibespidsen var forlængst bidt af, og han suttede 
paa det næste Stykke Horn. 

Han var paaholdende, men særlig øm over sine Bæster. Det 
fortælles, at da en Mand bad ham om at maatte age med, sagde 
Niels Madsen ja, men stod af og gik ved Siden af Vognen og 
kørte Hestene. De skulde ikke slæbe paa to. 

Men en anden Gang, da en Husmand skulde ha Vogn efter 
Jordemor, var der ingen Vogn at faa. Hver Husmand plejede at 
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ha en Gaard at søge til ved slig Lejlighed, denne Mand havde 
ingensteds Vennely. Saa lod de tude i Byhornet og samledes for 
at snakke om, hvem der skulde køre. Da Niels Madsen kom, blev 
han gal: „Er I tovlig at spilde Tiden med at snakke, sa han. 
Nu skal jeg køre!" — Siden den Tid blev det saadan, at Gaard-
mændene kørte efter Tur, naar Jordemor skulde hentes. 

Niels Madsen han var nu sær i meget. Saadan kunde han 
ikke døje at høre Fattigfolks Grise staa og skrige for Æde: „Hvad 
staar den Gris og vræler for?" „Ja, vi har jo itte novet å fyld' 
i ham." — ,,'ka I kom hen te mæ!" Og naar Stodderen kom 
med Sækken, spurgte Niels: „Har du nogen Penge?" Det kunde 
træffe sig, at Manden svarede ja. „Saa kå du gaa til andre, der 
er nok å vil sælge!" svarede Niels Madsen. Men havde han ingen 
Penge, saa kunde han godt faa Korn hos Niels Madsen. 

Gaardmand Lars Jensen, Rasmus Jørgens Eftermand i Jørgen 
Hansens Gaard, vilde sløjfe en Runddysse. Han havde faaet gravet 
Huller til at fylde Stenene i ved Siden af Højen. Saa kom Niels 
Madsen stavrende. Han sagde: „La du den staa, Laves!" Og 
Lars som baade var selvraadig og tvær lod „Stenkisten" staa, da 
Niels Madsen sagde det. Nu har vi faaet den fredet ved National-
musæet. Om denne Dysse siger Sagnet, at der under den ligger 
en Gaas paa tolv Guldæg. (Muligt har den derfor i Folketroen 
været særlig æret). 

Vi morer os ved Mindet om Niels Madsen, og vi leer ad ham, 
men vi har kun Lovord over ham. I hans Slægt, hos hans 
Sønnesøn, gemmes nu Skatten, Dokumenterne, de gamle Reersøeres 
Strid: Slægternes Landkort! 

Haandværkerne paa Reersø har været et fornøjeligt Folk. 
Den første Bysmed, vi véd at fortælle om, var det nu ikke saa 
rart med; han var sindssyg, men de brugte ham alligevel. 

Den næste, Per Smed, det var en meget skikkelig Mand. 
Drengene havde deres Løjer med at smide hans Høns ud i Måkæret 
og se om de kunde svømme. Smed Peder stod ved Siden af og 
saa paa det. Saa sagde han: „Nu maa I kun én Gang til." 
Paa den Maade kunde han og Drengene blive ved længe: „Kun én 
Gang til." 

Hans Isak hed Hjulmanden, han var ikke saa nem at færdes 
med. De Hjul, han lavede, var hverken runde eller firkantede. 
Bønderne klagede, men Hans Isak snærrede ad dem: „Vil I hå 
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dom bedder, ka I sæl lave dom." Saa maatte de lade sig nøje 
med Hjulene. 

Skoleholderne var ikke bedre. Hans Larsen, kaldet „Grøn
lænderen" fordi han havde faret paa Grønland, fik Kaldet. Hans 
Kone var Næstsøskendebarn til de fleste af Gaardmændene. Men 
Grønlænderen maatte de afsætte. Fordi: 1) han var sjældent i 
Skolen, 2) men satte bestandig Torskekroge, 3) han solgte Skole
tørvene, saa Børnene sad og frøs, 4) og han lærte dem ingenting. 

Derefter kom P. C. Lange, han var en æstimeret Mand. Hans 
Søn Kristen var en af de Skikkelser, Slægterne bruger til Morskab 
i mange Aar. Kristen kunde høre Græsset gro, naar han lagde 
Øret til Jorden. Og han vilde nødig dø: Han vidste, hvordan 
han havde det, sagde han, ikke hvordan han fik det. 

Efter Lange kom Seminarist Sørensen. Han rendte fra Kone 
og Børn og døde paa et Fattighus udad ved Kalundborg. 

Saa Seminarist Hansen. Han rendte ogsaa væk. 
Nu tog Niels Madsen og en anden Reersøer op til Provsten 

og bad ham om at faa Styrmand Lars Espensen i Kaldet. De 
meget lærte Folk duede jo ikke, det saa man tydeligt. Og Provsten 
lod dem faa Styrmand Lars Espensen. En indfødt Reersøer, en 
haardhændet Karl. Han task de sølle Unger. Og naar det ikke 
var nok, maatte Barnet ligge paa Knæ paa Ærter ved Døren, 
mens de andre spyttede paa det, naar de gik ud. Det er nulevende 
Folk, som fortæller derom. 

Men Lars Espensen fik dog seks Tønder Land lagt til Em
bedet. Han var igrunden ogsaa en fornøjelig Mand, særlig holdt 
han af at komme til Gildes. „Saan sku • det pinte være hver 
Dag!" sagde han. 

Efter ham kom Seminarist Brøns, en værdig Afløser, der døde 
som Danmarks ældste Lærer for faa Aar siden. Stor Jæger, Kort
spiller, Drikkebroder, en haard Hals helt igennem — en gæv 
gammel Karl til det sidste, 

Da Embedet blev ledigt efter Brøns 1878 søgte ilere det. Men 
en af dem kom herud og saa paa Forholdene. Han flygtede og 
sagde: „Herregud hvad har jeg dog gjort, om jeg skal sættes 
ud her!" 

Reersø kan se barsk ud en Efteraarsdag, men til Gengæld: hvor 
kan Solen le, som over hvid Strand, gule Klinter og sandede Marker! 

„Præsten paa Reersø og Degnen i Dalby" — saadan lyder en 
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gammel Vits. Der er jo ingen Præst herude og var ingen Degn i 
Dalby. Men saa da Indre Mission tog fat, kom der en „Præsten 
paa Reersø". Det var Føreren for Bevægelsen, en Skipper; vi 
kaldte ham Peter Hjulmand. Han var en Mand med stærk Ro og 
et mildt Væsen, hvor der bagved laa Skepsis. En hed, kløgtig 
Natur uden Renhed eller ægte Begejstring. Saadan ser jeg ham 
efter et sparsomt Kendskab til Manden, mest af enkelte Indtryk 
og en hel Del Omtale. Jeg tror han var født Fritænker, men 
Heden i hans Natur gjorde ham til Missionstilhænger og Kløgten 
til den selvskrevne Fører. 

Om Peter Hjulmand er en Fortælling, der godtgør at Peter 
ikke blev fromt Hængehoved af at høre sit eget Præk — og lige-
saalidt blev de andre det. Peter Hjulmand var Reersøes dristigste 
og dygtigste Sømand. I en Storm havde lians Baad rykket sig 
fra Ankeret hjemme paa Rheden og var gaaet tilsøs. Peter tog 
en anden Baad og sejlede ud at lede sin egen op. Han traf den 
drivende udenfor Korsør. Han stod op paa Siden af den og sprang 
over i den — et vældigt og fuldstændig dumdristigt Spring. Der
efter stod de ind i Korsør Havn med begge Baadene. og Fiskerne 
paa Havnebroen gav Peter Hjulmand et Hurra for hans Mod. 

Alt det log Peter med smilende salvelsesfuld Ro. Og at de 
skrev i Avisen om Skipper Peter Hjulmands kække Daad, det steg 
ikke et Gudsbarn til Hovedet. 

Men saa modtog han nogle Breve fra Slægten Juelmann1, der 
følte sig smigret paa hans Vegne ved Familieskabet. Det kunde 
Peter ikke tage igen. Retlen til det Navn Hjulmand var hans 
Fars, som i sin Tid lavede Byens Vognhjul. 

Peter Hjulmand var en klog Politiker — paa Indre Missions 
Omraade, men Politiker var han, vistnok den eneste vi nogensinde 
har haft. Hans Trup var hans Magt. I sine bedste Aar døde 
han, og saa var Truppens Magt brudt. 

Politik har Reersøerne aldrig taget sig af. Disse udenrigs 
Sager, Oplændernes Processer, ragede man sig aldrig i derude paa 
Reersø Land. Vel stemte vi med til Rigsdagen, men paa Højre, 
paa Højre — ikke fordi vi holdt med de store, nej saalangt fra 
— men vi holdt med Kongen: for Dronning Margretes Skyld! 
Paa Familieskabets Vegne! 

1 Da jeg har Historien efter mundtlig Fortælling, svarer jeg ikke for, at 
Stavemaaden er ret. 

Danske Studier 1907 4 
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Gammel Snak. 

„Der er noget ved al Ting at ovte!" (agte). Der kan ske 
mange mærkelige Ting, og der er Folk, som er anderledes end 
andre Folk, det er vist. 

Saadan ved vi om en gammel Bondekvinde for mangfoldige 
Aar siden, hun sagde sine tre Sønners Skæbne forud: „Den ene 
han hænger sig, den anden han drukner sig, og den tredje han 
kommer i Slaveriet!" Det traf sig, som hun sagde, paa det nær, 
at den yngste slap for Slaveriet, men han havde vel fortjent det. 

Jens Jeen hed den ene. Han kom i Klammeri med en gammel 
Mand, engang de havde fisket saa svært i Makrelgarnene. De 
sloges, og Jens Jeen slog for haardt. 

Det sker nu, at der ses et Køretøj, som tog Vej herud oppe 
fra Landet. Jens og nogle andre Mænd stod paa Agevejsbanken 
udenfor hans Gaard og kiggede efter det fremmede Køretøj. Da 
var der en, som sagde, at det nok var Rettens Folk, som kom 
efter Jens Jeen. Vognen nærmede sig. Jens Jeen keg efter den. 
Saa gik han ind i sin Gaard. Ned i Tofteladen. Der hængte 
han sig. 

— Et er at staa med sin Ret under Armen og søge Øvrig
hedens Hjælp i Proces: det er noget helt andet at staa ganske 
ene overfor den ubønhørlige Lov. Den virker paa Naturfolk, som 
det der føles overnaturligt: med en sanseløs Angst. Jens Jeen 
hængte sig i Tofteladen. Hans Broder druknede sig i Toftebrønden. 
Det spøger slemt i den Gaard. Men det spøger vist forresten 
ligesaa slemt i alle de andre. 

At Selvmordere gaar igen, er jo saa rimeligt. I sære Skik
kelser roder de om, de Folk, som ikke helt redeligt forlod Reersø 
Land. Svin, Søer, Hunde — baade her og der. Man er aldrig 
sikker for at møde en sort Hund. Men det er ikke værd at snakke 
om nu, da Skipper Lars Jensen er død og borte. Han var den 
eneste Mand, som virkelig var synsk og med Sikkerhed kunde sige 
noget om de Ting. 

Skipper Niels Jørgensen er ogsaa død. Han var ganske vist 
ikke synsk. Men han var med i otte og fyrre. Lars var Lyriker, 
men Niels var mest for det dramatiske. Han vidste en Bunke 
gammel Snak om stærke Tildragelser. Tilsidst rendte det hele-
rundt for ham, han var aldrig ædru. 
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Kun et var han klar over mod Slutningen, da der var kommen 
Kirke og Kirkegaard paa Reersø. Han vilde ikke graves ned „oppe 
i Landet" hos sin døde Slægt — han vilde, saa svor han — ligge 
herude paa Reersø. 

Eet Menneske havde Værd for Niels: den Dattersøn som sej
lede — ingen kendte hvor. Men en Nat førend Niels Jørgen døde, 
viste den unge Matros sig for ham. „Jeg har set min Lavrits!" 
sagde Niels Jørgen. 

Nej Syn og Varsler det er ikke Spøgeri. Det er noget, der 
vil Menneskene vel, ihvertfald ikke ilde. Der er Varsler om Død, 
men der er ogsaa Varsler om, hvordan ens Liv skal blive. 

Gamle Birte Skolemesters sad engang, mens hun var Pige og 
malkede ovre paa Vejleholmen. Da kom der en gammel Kvinde, 
klædt i en stor Kyse, gaaende fra Hals Klint over imod hende. 
Børtt siger. „Hvor er I fra':"' Men den gamle rystede kun paa 
Hovedet — ligesom hun var døv, hun stod lidt og saa paa Pigen 
og gik derefter igen over til Klinten, hvor hun forsvandt. 

Børtt tænkte tit paa det i sin Alderdom. Hun blev netop 
baade døv og meget gammel, som Kvinden hun havde set. Niels 
Jørgen har fortalt mig Historien. I hans Ungdom, Fyrrerne, var 
Birte gammel. 

Det er godt at dø, naar man bliver gammel. Men der er 
Folk, som har mere svært end andre ved at slippe af med Livet. 
Det er dem, der kunde mere end deres Fadervor. For et halv
hundrede Aar siden — eller saa — laa herude en gammel Heks 
og droges med Døden. Hun kunde ikke slippe afsted. Margrete 
hed hun, og hun var skilt fra sin Mand, hvad der i de Tider ikke 
var saa sær sjældent, som nu ude paa Øen. Den gamle Margrete 
kunde ikke dø, førend Hustørvene paa Taget derover, hvor hun 
laa, var bleven vendt. Saa slap hun endeligt. 

Hvad Hekseri Margrete har voldet, det ved ingen nu. Men 
„en Heks kan faa en Vogn til at vælte over en Ært i Hjulsloef 
(-sporet). Derfor er det godt at slaa Kors for Køretøjet, naar man 
skal ud at age. — I al Hemmelighed at skrabe et Kors med Foden 
i Jorden foran Hestene — det skal bruges endnu enkelte Steder, 
siger man. Og naar man smører sin Vogns fire Hjul, maa det ske 
saadan: først fjærmer Forhjul, saa fjærmer Baghjul og tilsidst 
nærmer Forhjul. Man maa passe ikke at gaa over Vognstangen 

i* 
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(fra et Forhjul til et andet) eller gaa avet om; bestandig solret, 
det maa det være. 

Naar man har redet en Hest, springer man af tilvenstre. 
Hvis man sprang tilhøjre, blev Hesten endten ridestædig eller den 
fik aldrig mere Føl. 

Naar sidste Iløstlæs er kommet i Hus, skal et Mandfolk lukke 
Porten. Kvindfolk maa ikke gøre det. 

Førstegang efter Kælvning en Ko trækkes tilvands, skal der 
sidde Staal over Stalddøren. Der skal være Staal i Spanden, 
førstegang Kalven faar at drikke. 

Saadan forsvarer man sig mod det onde. Men man kan 
ogsaa angribe. Vil Mælken ikke give Smør, saa gydes den paa 
Arnestedet, og hvem som har forhekset den vil nu blive skoldet 
i Ansigtet. Dog det maa man her passe, at Mælken bliver gydt 
ud, saa ingen kan se det ned gennem Skorstenen. 

Gengangere kan man ogsaa vogte sig for. Det var da den 
gamle Smed Peder døde, eller maaske var det ved hans Kones 
Død, at der blev stillet en Spand Vand under Kisten, mens den 
stod i Huset. Over Vand kan en Genganger ikke gaa, og saa 
maatte Smeden blive i Kisten. 

Det var vistnok en almindelig Skik og ikke Frygt i del en
kelte Tilfælde. Smeden ihvertfald var jo en saare skikkelig Mand, 
det ser man af, at han ikke forbød Drengene drukne sine Høns: 
„Kun een Gang til!" Han var den nuværende Smeds Farfaders 
Formand i Embedet. Men Skikken har allerede dengang været 
forældet, saavidt det kan skønnes. 

Ja, vogte sig maa man — ogsaa for Barselkoner. Det første 
Sted, hun kommer efter overstaaet Fødsel, skal der næste Gang 
gøres Barsel — eller ogsaa vil Pigerne der komme, til at slaa 
meget istykker det Aar. 

At barsle kaldes skæmtvis at „slaa Potten istykker". Ud
trykket er uden Mening, det bruges som en daarlig Vits, men det 
maa vel engang have knyttet sig til en Skik. 

En anden Skik under disse Forhold var at give den der døde 
i Barselseng, Offerpenge med i Graven. Hun var altsaa selv for
hindret i at holde sin Kirkegang, blive „ført ind", men Offerpengene 
skulde alligevel nok være at finde under Alterdugen, naar Menig
hedens Ofring var endt. 

En gammel Mand, Peter Ghr. Andersen, fortæller, at hans 
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Mor har sagt, de grov Lig op paa Helsinge Kirkegaard, som havde 
disse Skillinger siddende mellem Fingerleddene. 

Skikken har Reersøerne sagtens holdt paa saalænge det var 
muligt, men de har bestandig haft en Anelse om, at Pengene 
egentlig var smidt væk. Det ligner dem! 

Det var værd at vide, hvem der kunde ha mest at bestille: 
et Nutidsmenneske, som skal følge med Tiden eller el Fortids
menneske, som skulde vogte paa Lykke og Liv. „Han kan baade 
pløje og passe Dreng" siger Reersøerne. Saadan maa det vel ha 
vårret for de gamle at hytte sig. — Al denne syndige Overtro, var 
det ikke en Slags KundskabsrigdomV Folk er vel oplyst nuom-
stunder, men de gamle, de v id s t e mer i al deres Vankundighed. 
De vidste om Aarsfider og Vejrligt, om Dyr og om Planter af 
Overtro mer end Bonden nu ved om Kemi. En gammel Bonde — 
uden at vide deraf saa var han et formeligt Livsleksikon. I 
Overtro — ja, og et Liv i Overtro, skulde det ikke være det van
skeligste Liv at leve? 

Haardl har de levet, de som troede paa at: „Der er noget 
ved alting at ovte". Og de gamle Reersøere — jeg vil blot ha 
slaaet fast at de i al deres, vi kan gerne sige: Vankundighed — 
var en Del kyndigere end de nuværende. 

Paa Søen holdt det dog haardest at gaa frelst. Det var 
Heldet eller Uheldet der gjorde det af. Store. Bælt er aldrig saa 
stort, men Uvejr og Uheld er nu engang Uvejr og Uheld, hvor 
de kommer. 

At ro i Storm, saa Bagen sad i blodigt Kød og Laser — som 
de gamle Skippere fortalte om — det var Held alligevel, naar de 
kom levende i Land. Og at der fulgte fuldstændig Lamhed efter 
saadanne Ture, det var en Tilskikkelse, som kunde tages med frit 
Mod. Jeg har set det. Den gamle glade Lars Rasmussen, som 
havde faret paa Kina, roede sig sin Lamhed til i Store Bælt. Han 
var vel lam i tyve Aar og kunde ikke stoppe sin egen Pibe. Men 
han fik saa andre til at stoppe den og røg ligegodt for det. 

Hans Povel Hansen gik det dog værre. Det skete nu før 
Mandsniinde, men det glemmes ikke saa let. Flan tog nok saa 
fornøjet til Korsør efter en ny Jolle, han havde faaet Raad til at 
koste sig. Saa kom Uvejret over ham. I fire Døgn drev kan om 
med sin Jolle. De fandt ham paa Fyns Kyst. „Plan lignede ikke 
et Menneske". Under Toften laa han sammenkrøbet og var død. 
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Ryggen var brudt pau tre Steder, Hænderne slidt isønder. De 
begrov ham derovre. Men Reersøerne fik ham gravel op igen og 
ført hjem. 

For mange, mange Aar siden maatte nogle Reersøflskere søge 
ind til Musholm for Uvejr og blive der et Døgn. Om Natten trak 
de Jollen paa Land og vendte den og krøb i Skruk under den. 
Men udpaa Natten hørte de en underlig Lyd. Det ligesom haglede 
med Smaasten paa Jollens Sider. De vidste nok, hvad det var. 
Det var den døde Præst, Franz Pedersen Konig fra Processen 
1710, som ikke vilde taale nogen Reersøer paa Musholm. Men 
en Mikkelsaften de var ude at drive med Sildegarn blev det især 
et forfærdeligt Vejr. De laa ved Sproe (Sprogø) med en Nord
vestlig og kunde hverken komme hjem eller til Korsør. De drev 
op til Skelskør. Livet og Farløjerne frelste de, det var et Held. 

Siden dengang siger man, at Silden skal ha Fred Mikkelsaften. 
De gamle gik aldrig ud den Nat. Men nu, nu har Silden aldrig 
Fred, naar det bare er Vejr til at gaa ud og fange den. 

Havet er ikke det Sted, hvor Overtroen holder sig mangfoldigt. 
Det er her kuns Held eller Uheld og intet videre. 

De siger Torsdagen er den bedste Fiskedag, fordi Vorherre 
skabte Fiskene en Torsdag. Men ingen bryder sig videre om det. 
At Fiskene deromkring er skabt af Vorherre, for at Reersøerne 
skal æde dem, og Sandormene, for at de skal sættes paa Kroge 
til Madding, det er en given Ting, som der ikke tvivles paa. 

Før holdt man ikke af at møde en gammel Kælling paa sin 
Vej til Stranden, det gav Uheld. Nu bryder man sig fejl om, 
hvem man møder. 

Ikke at Folk er bleven visere. Man kunde saa dejligt tro 
denslags endnu. Men Fiskeri er bleven Reersøernes Liv og Liden
skab og bryder hensynsløst alle Bomme, naar Vinden blæser fra 
den rette Kant. Med den Vind minder Livet ved Stranden om 
Storstadens. Det er den samme dirrende Ilterhed. Redre Folk 
siger: Nervøsitet. Saa viger den gamle mangfoldige Overtro. Her 
er den ikke plumret væk i Oplysning, den har lagt sig til at sove 
saa stille som et gammelt Sagn. 

Gaader og Æventyr er ikke mere i Brug. De vestsjællandske 
Gaader har Reersø haft, men her er to, som maaske ikke træffes 
stort udenfor Reersø. 

Rut sad paa Ryge og raabte ned til Rut-Skrut-Skrumle: Jag 
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Bombel ud, ellers kommer Forskrækkelsen og tager alle Jordgræv
lingerne. 

— Manden sad paa Skorstenen og raabte ned til Konen: Jag 
Hunden ud, ellers kommer Ræven og tager alle Hønsene. 

Kongen dømmer sin Tjener, til Døden, men benaader ham, 
ifald han inden tre Dage kan sige en Gaade, som Kongen ikke 
formaar at løse. Tjeneren gaar ud paa Marken og grunder. Om
sider finder han en død So, der er ifar. Flan lægger den op 
mellem Grenene i et Bøgetræ, gaar hjem og giver Kongen Gaaden, 
hvorfor han bliver frelst: „Det fødte og det ufødte, højt oppe i et 
Bøgetræ under Jorden?" 

Men Nutidens Reersøer er ingen Elsker af det sære i Gaaden 
eller det vidunderlige i Æventyret. 

Morsomme, særlig karakteristiske Fortællinger om navngivne 
Folk — „Pasåsjer" kaldes de — det er hans. 

Fortæl en Pasåsje „det er Faen bryde mig lisaasandt som jeg 
fortæller det", saa er han med. 

Skipper Jens Hansen var den bedste paa Gaader og ./Eventyrs 
Omraade. Naar han bare havde Lyst. Men Jens Hansen var nu 
saadan, at hvad han ikke havde Lyst til, det kunde det aldrig 
falde ham ind at gi sig af med. Han huskede godt — naar han 
havde Lyst, ellers ingenting. Og han fortalte glimrende — som 
de fleste Reersøer. De fortæller med en Sikkerhed og Fart, man 
sjælden træffer Mage til inde i Landet. Æventyrets Tone var ægte 
nok i Jens Hansens Mund. Men Fortællemaaden var saa livfuld, 
at den tog svært paa Romantikken. Egentlige Æventyrfortællere 
fostrer Reersø vist ikke. 

Og dette Æventyr, som Jens Hansen gav engang i en Lystens 
Stund, er der hellerikke andet ved, end at det viser, hvordan Sø
folk behandler Æventyret. 

Der boede engang en Konge i Danmark og han havde en 
Doter. Og denne Doter blev bortført af en Heks. Saa udlover 
Kongen, at den, der ku redde hende, han sku hå baar Prinsessen 
og ded hale Kongerige. Og der mælder sig jo osse strast in, der 
vilde vove sig ti'ed. 

Se han havde nu et Fartøj, som var saa lille, at han ku bære 
det i sin Lomme, men naar han vilde, saa ku han gøre det saa 
stort, at han ku bruge ded. 

Han begynder saa paa Rejsen. Han sætter Fartøjet ud ved 
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Halskov og lar Kaasen staa ad Fyn til. Da han kommer i Land 
øvre paa Fyn, saa ser han in, der ligger med Øret mod Jorden. 
„Hvad ligger du der etter?" siger Sømanden. „Jo, jeg hører, hvad 
der gaar få sig i Kina!" svårte den åen ham. „Dig ka je bru'," 
siger Sømanden. Ve du tjene mæV Det vilde han godt, og de 
føltes ad vi'ere frem. 

Saa kommer de til Jylland, og da de kommer i Land der, saa 
ser de in, som stod og skrævede saa svært. „Hvad staar du og 
skræver etter?" siger Sømanden. „Jo," siger den åen, det er for, 
jeg har faat Sivmilestøvlerne paa, men nu ved jeg alder, hvor jeg 
skal rende henad. „Du ka føll med mig," siger Sømanden. Og 
sa"a føltes han med dom. 

I det næste Land de kommer til — ja , se det Land vid je 
nu itte, hvad er for it — men der træffer de in, som stod og gnov 
af et Træ. Sømanden frager ham strast, hvad han stod der og 
gnov efter. 

Det var for. at det var ham helt umuligt at æde sig mæt. Han 
ku gærne hå ædt hele Verden. Derfor maatte han gnave Træ. 

„Ve du tjene mæ?" siger Sømanden. „Jeg kan jo itte love 
dig alt det, du kan æde, men du ska faa. hvad jeg ka skaff!" 
Og saa drov de av mæ ham. 

Tilsidst mødte de in, som sad paa Hug og gav Rimfrost af 
sig. Ham tov de å med. 

Saa lod Sømanden Lytteren prøve, om han ku høre, hvor 
Prinsessen var skjivlt. Det ku han med det samme. 

Og de skyndte dom afsted derhen. Og da de kommer dertil, 
gaar Sømanden indenfor til Prinsessen. Hun var ene hjemme. 
Men hun såh blot te ham, han maatt hellere gaa igen, for hun ku 
nu alder frelses. 

Nej, paa ded Lav, Sømanden han vilde ingenlunde forføje sæ, 
da han nu vå kommed der. Og saa saa Prinsessen at faa ham 
skjivlt godt for Heksen. 

Men lisaasaare Heksen hun kommer indenfor Døren, saa ku 
hun lugte Kristenblod. Prinsessen såh nok, der vå ingen, men 
Heksen ledte illigevel, til hun hittede Sømanden. 

Ja, han var Prinsessens Kærest, siger han, og nu vilde han 
hå hende med sig hjem. 

Ded ku han osse nok faa, svårte Heksen ham, hvis' han ku 
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tå sæ paa, at udføre det Arbede hun vilde sætte ham til. Ja, det 
vå Sømanden itte bange for. 

Hun gaar saa med ham ud til en stor Låh (Lade) og der vå 
to Fag Hus sat til med eneste Smørrebrød. Ku han æde alt det 
i Nat, sku han faa Prinsessen med sig imorgen. 

Jeg ka vel faa in af menne Tjennere med mig, siger Sømanden. 
Ded bliver dov saa kedele å sidde her al-ene hele Natten. Ja, 
ded ku han osse: og saa tov han jo Æderen. 

Heksen hun lukkede nu Døren op, men Sømanden maatte 
strast æde saameget, at hun ku faa dom lukt inde og slavet 
Døren i Laas. 

Og Æderen foer i Smørrebrøddet. Da han vå fære med det 
føste Rum, lå han sig til at sove. Sømanden holdt Vagt, han vå 
bange for, de sku sove øver sæ. 

Da Klokken var tolv, raavte han Æderen op. Men Æderen 
han mente, der var god Tid endnu og sov til Klokken to. Saa 
stod han op og aad det næste Rum Smørrebrød og vå fære inden 
Klokken trej, og det vå føst Dav Klokken fire. 

Heksen hun vilde alligevel itte la Sømanden slippe med ded. 
Hun havde en Nøgle, den var langt borte, den sku han skaffe 
tilbages. Men han fik Lov til at la en af senne Folk løve for sæ. 
Saa rendte den med Sivmilestøvlerne — og kom rejtig nok osse 
tebages med Nøglen. 

Men der var it inuv, Sømanden han sku hå gjort, inden han 
ku faa Prinsessen. Han sku sidde indelukt i Heksens den store 
Jærnovn en Nat til Ende. Og den var lisaa stor som et Hus og 
saa hed, at Nøglehullet blev gloendes. — Men in af senne Tjen
nere maatte han jo hå med sig dennegang osse. — Han tog bo-
griveligvis den der gav Rimfrost af sig. 

Nu, da de vå komnied derind, fyrer Heksen unner, og Sø
manden han ku næsten ikke bere sig derinde. Men saa begyndte 
den åen at gi Rimfrost af sig, og han blev ved, til der stod Is
blomster paa Vinnuerne, og de vå fære at dø af Kuld. 

Heksen hun vilde titte ind ad Nøglehullet, men han ga saanen 
en Frost fra sig, at hendes Næse frøs fast, og hun maatte blive 
staaendes der, til den ku tø af igen. Og det vårede længe, for hun 
ku jo itte komme hen at fyre unner. 

Den Nat kom hun itte mer til Fyrhullet, og om Morgenen 
hun lukkede op, gik Sømanden lige hen og tog Prinsessen. De 
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føltes ad nør til Stranden. Der satte han si Fartøj ud , og saa 
sejlede de hjem til Danmark. 

Men hvem der blev glad, det var den gamle Konge. Sø
manden han fik baa' Prinsessen og det hale Kongerige, og da 
den gamle Konge døde, fik han det hele. 

Ef te r sk r i f t . [Af et Brev i DFS fra Afhandlingens Forfatter, 
indeholdende nærmere Oplysning om hans Kilder, kan efterfølgende 
meddeles]: 

Dronning Margrete-Sagnet er fra først af optegnet af min Fader — 
for c. 25 Aar siden — efter sikreste mundtlig Overlevering. Jeg har 
kendt det saalænge jeg kan huske. Jeg har kun genfortalt det, ikke som 
en Opskrift, men som en Reersøer vil fortælle det, og jeg har med Flid 
holdt fast paa den umulige Kolorit, Sagnet nu engang har faaet. — 
Skulde det mon ikke i denne Skikkelse give et Billede fra Tiden nærmest 
førend 1659, som siges at være den Tid Reersøskoven blev brændt af 
Svenskerne, og rimeligt nok er den Tid, hvor Skovhugst taber al Betyd
ning som Indtægtskilde. Og Kalundborg Slot, som Sagnet taler om, ned
brydes jo samme Aar. løvrigt fortælles Sagnet sjældent, for enhver 
kender det. 

Under Omtale af Byen som bygget uden om en Kærne af ældre 
By, kunde tilføjes, hvad jeg i Dag for første Gang har faaet opspurgt: 
Her i Kærnen ligger et gammelt Hus med Tavlmur og Egetømmer, bygget 
omkr. v. 1807 (ejes af Peder Jensen). Da fyldte man en Lergrav paa 
dette Sted og rejste derover Huset. Et Eksempel paa en By, en Kreds 
lerklinede Gaarde rundt om Lergraven. Den var jo en Nødvendighed 
for Byens Beslaaen — som selve Gadekæret. Lergraven var en For
yngelsens Kilde for Landsbyens lerklinede Rønner. Kunde den ældste 
lille Torpby ikke netop tænkes anlagt og opstaaet saaledesV 

[Til sidst bør det maaske bemærkes, at Folkemaalsformerne ikke er 
givne i egentlig Lydskrift, å betegner den almindelige Øbo-Udtale af det 
lange «]. 
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DE TRE HUNDE I „FYRTØJET"1. 

1 sin meget interessante og skarpsindige artikel om H. C. Andersens 
kilder2 har mag. Georg Christensen under omtalen af et af de bedst kendte 
af digterens eventyr, „Fyrtøjet", ladet sig forlede til en lidt vovet paastand. 
Han skriver: „Saaledes med hundene i „Fyrtøjet", der vist helt er hans 
egen opfindelse (i stedet for kæmpen, ånden eller hvad det nu er i folke
eventyret)". Folkemindevidenskaben er ikke naaet saa vidt, arbejder endnu 
ikke med en saa matematisk nøjagtighed, at man kan have lov til paa 
forhaand at betegne et eller andet motiv som udelukket og sige til folke
fantasien: hertil, og ikke længere! Det er ganske vist i almindelighed 
kæmper, eller aandcr, eller endnu oftere drager, der vogter den fortryl
lede skat, men skal der virkelig et geni til for at forvandle dragerne til 
kæmpestore hunde? Jeg kan nævne hr. G. Christensen en fortælling, der 
er langt ældre end Andersens, og hvor forvandlingen allerede er foregaaet. 
Den er skrevet paa latin, men har alle folkeeventyrets ejendommeligheder. 
Den er hentet fra mundtlig overlevering. Jeg fandt den i et af H e n r . 
K o r n m a n n s samlerværker, „Om elementernes vidundere" (De miraculis 
Elementovum, pars II, consideratio X: Homines terrei). Som sædvanlig, 
udgiver Kornmann ikke denne historie for sin egen; han gengiver den 
blot saaledes som han har fundet den „apud Stumpfium in Helvetieo 
Chronico". Den foregaar da ogsaa i Schweiz. Helten er en ski-æder 
fra Basel, barnlig enfoldig (ingenio simplex), — som folkedigtningens 
helte jo saa ofte er (tænk f. eks. paa Parcival), — og han stammer 
tilmed (voce balbus). Denne skræder begav sig en dag ind i en under
jordisk hule, som findes i nærlieden af „Augusta Rauracorum" (D: Byen 
Angst, nær ved Basel), og naaede længere ind i hulen end nogen før 
ham. Han havde nu ogsaa været saa forsynlig at tage et indviet vokslys 
med. Vor mand gik gennem en jærndør og kom derefter gennem den 
ene underjordiske gang efter den anden, indtil han tilsidst stod midt i 
prægtige grønne haver. Dér møder han den dejligste prinsesse af verden 
med guldkrone paa det rige haar; men ak! 

Desinit in piscem mulier formosa superne. 

Den skønne prinsesse har samme fejl som Mélusine og mange andre 
forvandlede heltinder: hun er halvt i slangeskikkelse. Hun tager skræ-

v Oversat fra forf.s håndskrift af frk. eanrt. mag. Margr. Thiele. 
2 Danske Studier , 1906, s. 107. 
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deren ved haanden og fører ham hen til en jærnkiste. Jeg gengiver det 
følgende ordret: 

„Scrinio duos molossos uigros iucubare et terribili latratu aceedentes arcere, 
at virginem minabundae similem eos compeseero, Tum clavium fasce, quem 
collo alligatum geslaret, soluto arcam recludere, et omnis genens numismata 
aurea, argentea, aerea depromere, quorum non pauca liberalitate virginis ex 
ipsa crypta retulisse se ostendebat". 

(„Paa kisten laa to store sorte hunde, som gøede fælt ad alle dem, der vilde 
nærme sig, men jomfruen truede ad dem og fik dem beroliget. Derefter løste hun 
et knippe nøgler, som hun bar i en snor om halsen, aabnede kisten og udtog 
alle slags guld-, sølv- og kobbermønter. Kn del af disse havde han ved jomfruens 
gavmildhed kunnet tage med sig fra hulen, og dem viste han gerne frem."] 

Det følgende har ikke noget at gøre med Fyrtøjet; jeg skal i korthed 
gengive indholdet: Prinsessen fortæller skræderen, at hun er forvandlet 
til uhyre, og at den eneste mulighed for at hun kunde blive menneske 
igen, vilde være, at hun fik tre kys af en ung, kysk mand (ab illibati 
pudoris adolescente), som saa skulde ægte hende og komme i besiddelse 
af alle hendes skatte. Vor helt, der, som det synes, opfylder kyskheds-
betingelsen (alter heri ligner han Parcival), giver prinsessen to kys; men 
i stedet for at blive glad derover, som han ventede, gør prinsessen der
efter nogle saa forfærdelige gestus at han i sin skræk ikke drister sig til 
at give det tredje og sidste kys. Han løber sin vej — — — og har 
aldrig siden fundet tilbage til den fortryllede hule. 

Saaledes lyder den beretning som baselskræderen selv har givet 
om sin vandring under jorden; og historien tilføjer, at senere en anden 
mand fra Basel, som var fattig og havde en stor familie at forsørge, 
prøvede paa med ett slag at vinde lykken ved at stige ned i den samme 
hule. Men det kom han galt fra, ti alt hvad han fandt var menneske
knogler; rædselslagen styrtede han fra dette uhyggelige benhus op til 
solens lys igen, og døde ynkelig tre dage efter. 

Historien er, som man ser, let at opløse i sine bestanddele. Paa 
den ene side er der visse elementer som vi ogsaa kender fra Fyrtøjet: 
nedstigningen til et fortryllet sted under jorden, skattene i kister, penge
stykker af guld, sølv og kobber, og endelig — fremfor alt —, de frygte
lige vogtere af disse rigdomme, de store hunde med deres fæle gøen, som 
selve deres herskerinde maa true til at være skikkelige. Paa den anden 
side et for mindeforskerne velkendt motiv: prinsessen, der er bleven for
vandlet til uhyre, og som venter paa, at en gæv svend skal give hende 
det befriende kys. Dette tema spiller en ret vigtig rolle i middelalderens 
ridderromaner og er særlig karakteristisk for en hel lille cyklus der grup
perer sig om Renaut de Beaujeus digt om den Skønne Ukendte (13de 
aarh.). Her hedder den forløsende handling ret betegnende „det modige 
kys" (fier baiser)1. 

Sandsynligvis har ovenstaaende analyse ikke blot logisk, men ogsaa 
historisk gyldighed, idet den lille fortælling om skræderen fra Basel vel 
nok er bleven til ved sammensmeltning af to indbyrdes ganske uaf-

1 Kr. Nyrop, Kysset og dets Historie, København 1897, s. 94—95. 
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hængige temaer. Forfatteren, der vilde fortælle historien om det modige 
kys, har givet den en indledning, som vistnok kun staar i ganske til-
fa-ldig forbindelse med hovedemnet og maa være taget fra en anden for
tielling, inaaske fra en stamfader til Andersens. 1 det mindste har jeg 
aldrig truffet historien i denne ejendommelige form, skønt jeg i sin tid 
har gjort den hele sagnkres om den Skønne Ukendte og alt derhen-
hørendc til genstand for en ret indgaaende undersøgelse l; den maa enten 
være ganske enestaaende (dier i hvert fald, for ikke at sige mere end vi 
kan staa ved, ret sjælden. Lad mig dog gøre opmærksom paa. at An
dersens soldat bliver gift med en prinsesse; saa vidt vilde ogsaa skræderen 
fra Basel være naaet, om han havde været mere modig; og denne ganske 
almindelige analogi mellem de to fortællinger bringer mig til at tro at 
muligvis sidste del af eventyret om Fyrtøjet paa tidligere stadier har haft 
form af et tryllesagn, hvis handling foregik under jorden, og hvortil mo
tivet med skattene og hunden dannede en mere naturlig indledning. 

Hvordan det nu end forholder sig hermed, er saa meget vist, at den 
første, højst ejendommelige del af Fyrtøjet allerede tindes hos en forfatter 
fra det 17de aarhundrede. Der er da al grund til at tro at disse over
naturlige hunde, disse enhodede Cerberus'«1, som med deres ene hoved 
gør sta^rkere indtryk paa børnenes fantasi end den hedenske mytologis 
uhyre med alle sine tre, — ikke helt og holdent er udsprugne af An
dersens indbildningskraft. Vi maa nøjes med at give den danske fortællers 
opfindsomhed æren for den morsomme skala af øjne „saa store som 
tekopper", øjne „saa store som møllehjul' og endelig (med en sammen
ligning, der paa én gang vækker gru og københavnske minder) øjne „saa 
store som Rundetaarn". Er det for lidt for H. C. Andersen og hans be
rømmelse? 

Hvis De saa vil vide, naar den historie tildrog sig, som Stumpt' og 
Kornmann fortæller saa højtidelig paa latin, saa kan jeg ogsaa sige Dem 
det, efter de samme kilder. Ikke blot kender vi helten i eventyret, hans 
haandtering, hans fødeby og paa en prik det sted paa Schweiz's kort, 
hvor hulen ligger; vi véd ogsaa, hvornaar det hele skete, men rigtignok 
kun omtrentlig: „Circa annum MDXX1-. Man kan ikke noksom rose den 
forsigtige historiske metode som dette „circa" vidner om. 

Rennes, 22. oktober 1906. 
Emmanuel Philipol. 

Med overordentlig interesse har jeg læst ovenstående indlæg af prof. 
Philipot. At et dansk tidsskrift ikke blot læses nede i Rennes, men endog 
diskuteres, kan både glæde og smigre os. 

Det vilde ikke forekomme mig at være nogen forringelse af Ander
sens opfindsomhedsevnc, at tilstå, at han havde sine hunde andetstedsfra 
og selv kun havde udstyret dem med de mærkværdige øjne. I den sidste 
del af min artikel (s. 103) har jeg også antaget dette for det sandsynligste. 

1 Romania, XXV—XXVI. 
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For så vidt er prof. Philipot og jeg enige. Men når jeg siger, at hunde 
ellers ikke optræder i det folkeeventyr, der svarer til „Fyrtøjet", mener 
den lærde franske forsker, det er en forhastet antagelse, og anfører som 
bevis en fortælling fra ca. 1700, hvis begyndelse skulde pege tilbage til 
en stamfader til H. G. Andersens historie. 

Hvad der findes af fællestræk er følgende: En skræder — der kan 
være lige så god som en soldat — kommer ned i en underjordisk hule, 
hvor 2 hunde ligger på en jærnkiste fuld af penge, hvoraf han får en 
del. Lad nu også de 2 hunde på den ene kiste gå for Andersens 3 
hver pa sin, og hver i sit kammer — skønt jeg tilstår, at en forskel 
mellem 2 og 3 i folkedigtning oftest vil vække min mistanke. Men denne 
foreløbige udvortes lighed svækkes endda stærkt ved den indre uoverens
stemmelse. Ti i „Fyrtøjet1" gælder det jo ikke om at erhverve en skat. 
Det er lyset, lampen eller fyrtøjet, soldaten skal hente til hexen og som 
han selv beholder — det er herom eventyret handler. Og at hundene 
er skattens noget passive vogtere — de gør ikke som Kormnanns — er 
mindre væsentligt, end at de er knyttede til den som hjælpeånder i stedet 
for folkeeventyrets stålkæmpe eller jærnmand. Det er denne benyttelse 
af hundene, jeg har skrevet „vist var H. C. Andersens egen opfindelse". 

Jeg må fastholde dette „vist", da Baselerhistorien intet heraf har. 
Det forekommer mig, at en underjordisk hule og 2 hunde er lovlig lidt 
til at konstruere en fælles stamfader af for første del af Kormnanns be
retning og „Fyrtøjet". Navnlig da slægtskabet kun kommer i stand ved 
„hug en hæl og klip en tå", ved at tage fra begyndelsen og lave om på 
slutningen. Det er endvidere unødvendigt, da „Fyrtøjets" stamfader er 
Aladdins vidunderlige lampe, i hvem den tydelig nok ikke lyver sig fader 
til. Hvad særlig hundene angår, så optræder de i talrige sagn som 
skattevogtere. Det er næppe fra noget eventyr, men fra et skattegraver
sagn Andersen har flyttet dem ind i sit eventyr, og ikke blot pyntet med 
dem, men brugt dem. 

Hele Baselerskræderens historie gør på mig ganske indtryk af at 
være et sagn, intet eventyr. Det er tid- og stedfæstet. Det har ganske 
vist eventyrlige elementer — slangeprinsessen og det forløsende kys. Men 
handlingens forløb er sagnagtig. Eventyret kræver en helt. Baselerskræ-
deren magter ikke den opgave, der stilles ham qua eventyrhelt: at forløse 
prinsessen med 3 kys. Så lidt som Johan v. Ehrenpreis hos Wessel er 
han en helt. „Jeg siger nu som før, han er en skræder". 

Georg Christensen. 

FORÅRSMYTEN HOS FINNERNE. 
Kaarle Krohn, Finnische beitriige zur germanischen mythologie. Somier-

adruck aus den Finnisch-Ugrischen Forschungen 1904 og 1905. Helsingfors 1906. 

„Hvorfor vokser ej vor havre? hvorfor skyder ikke rugen? Hverken 
vokser den på svedjen, skyder heller ej i dalen, heller ej på Sampsås 
hoj, ej på Pellervo's eget bjærg. — Derfor vokser ej vor havre, ej på 
Pellervo's eget bjærg: Såmpså lå og sov • i sengen, lå med korstegn syv 
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på ryggen, lå med knapper ti på siden; skinned ud af seng hans lægge, 
ud af strå hans hoser røde. Ingen er, som Sampsii kalder, Pellervo på 
fode bringer. 

Se da kommer vinterdrengen, hid for Såmpså op at vække, Pellervo 
på fode bringe; tog sin stormvejrsrappe ganger, tog sin tøvindsraske fole, 
lod så stormen frem sig bære, lod af tøvinden sig blæse; blæste alle 
træer bladløs, aksløs blæste alle græsser, blodløs alle unge piger. Og til 
Sampsås seng han trådte: „Skynd dig, Sampsa, ud af sengen! rejs din 
ryg syv gange korset, løft din side tifold knappet" ! 

Svared Sampsa ham sålunde: „Ej for din skyld jeg mig rejser, der 
en anden mand må komme; godt du gjorde at du hidkom, bedre dog 
du borte holdt dig: blæser træer, urter, møer, blæser hovedet af kålen, 
blæser roden bort af roer". — 

Hvem er det der Sampsii vækker? Se nu kommer sommerdrengen, 
hid lor Sampsii op at vække, Pellervo på fode bringe; tog sin storm
vejrsrappe ganger, tog sin tøvindsrappe fole, lod så stormvinden sig bære, 
lod af tøvinden sig blæse; blæste løv i alle træer, blæste aks i alle græsser, 
blæste hoveder på kålen, blæste fuldt af aks i græsset, fuldt af blod i 
møers kinder. Og til Siimpsås seng han trådte: „Skynd dig, Siimpså, ud 
af sengen! rejs din ryg den ti gang' korsed', løft din side tifold knappet!" 

Svared Siimpså ham sålunde: „Ja, for din skyld vil jeg opstå, for 
din skyld og ingen andens; vel det var at hid du søgte, endnu bedre at 
du bliver, blæser træer, urter, møer, blæser hoveder på kålen, blæser rod 
på alle roer". — 

Denne sang er for en snes år siden optegnet i Ingermanland. Den 
blev på „Ukkos dag" (29de juni, S. Peters dag) sungen på en gammel 
hedensk offerplads ved landsbyen Lenttinen. 

Af lignende indhold er en finsk sang, vistnok optegnet i Nord-Kare
lien. Sampsa Pellervosonnen lå og sov med sin egen søster (andre, se
nere ufuldstændige opskrifter lader ham sove med sin stemoder); frygtende 
straf drog han bort til det morke Pohjola (langt i nord); da mangler !man 
den der kan tilså landet. Ulven i sin lodne pels sendes at hente ham, 
men afvises med strenge ord. Da kom „sommer, son af det milde vejr", 
(suvi ilma lievon poika), og bad ham at tilså markerne. Han takker 
sommeren, der har brudt almindingerne og søerne for ham og bragt fisk 
til huse. Så kommer han og sår, sår det hegnede land, sår mosen, så 
lyngen vokser, sår gronningen så birke vokser, osv. 

Vi har her digtning om hvorledes sommeren kalder ad jordens 
frugtbarhed, og vi har den i mærkelig gamle mytiske former. Professor 
Kaarle Krohn har fremdraget disse digte og fulgt hvert træk i dem, og 
deres forhold til anden finsk folkedigtning; og han ender med at opstille 
den nordiske Frqj, fruglbarbedsguden, som det sandsydlige forbillede; et 
karakteristisk træk er ægteskabet med gudens egen søster. 

Af de dyrkelsesformer, der hører herhen, kan vi måske påvise et 
sidestykke til den bortdragne og tilbagevendende frugtbarhedsgud: Nerthus 
der fra sin ø i oceanet kommer dragende til sine tilbedere. Den anden 
form af myten, den sovende frugtbarhedsgud, der skal vækkes, er vi 
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derimod slet ikke i stand til at eftervise sammen med nogen kendt gude
skikkelses navn. 

Svaret findes ikke i de gamle kilder; men jeg må gore opmærksom 
på at der rindes kilder, der på en måde er nærmere, i nyere over
leveringer. 

Mannhardt har i sin „Baumkultus" (s. 318 ff.) samlet en mængde 
sidestykker. Frugtbarhedens repræsentant er en „laubmånnchen" („pap-
pel", „pfingstlummel" osv.) der udklædt i gronne grene skal hentes hjem 
fra skoven. Også den sovende frugtbarheds-repræsentant forekommer, 
men stadig således, at det er hans savnende brud, der finder ham og 
vækker ham (s. 434 f., i Alperne på den 1. maj, i Rusland torsdag for 
pinse). 

Til disse grupper slutter den linsk-ingermanlandske myte sig, men 
som en i enkeltheder selvstændig form (skildringen af vintersonnens og 
sommersonnens forskellige fremfærd er således en i finsk digtning ikke 
usædvanlig scene). Den står langt nærmere ved disse simple folkeskikke 
end ved Nerthus- eller Frojdyrkelsen med deres højtidelige iscenesættelse 
(omrejsen med vogn eller slæde). Kun på ett punkt danner de et mær
keligt overgangspunkt: søsterægteskabet kender vi kun som knyttet til 
Froj (og Njord). 

Sammenhængen med de mellem- og nordeuropæiske folks frugtbar-
hedsgud er altså så meget sikrere; men udgangspunktet er ikke den 
nordiske gudekultus, men den brede folkeskik. Denne folkeskik har da 
allerede indeholdt et motiv, som vi ellers kun kender ved guden Frqj: 
søskendeægteskabet. Eller mulig dette er et yngre lån fra nordisk til den 
fra mellemeuropæiske folk optagne sovende eller bortdragne frugtbarhedsgud. 

Å. O. 



PRINCIPER FOR ORDROGSARBEJDE 
AF 

VERNER DAHLERUP 

EFTER at jeg i en del år har samlet stof til en ny dansk ordbog, 
er jeg nu nået så vidt med de forberedende arbejder, at det 

egentlige redaktionsarbejde har kunnet begynde. Det vil da måske 
anses for at være et passende tidspunkt til at fremsætte nogle be
mærkninger om de principer, jeg vil følge under ordbogsarbejdet1, 
og især at vise, på hvilke punkter min påtænkte ordbog vil være 
forskellig fra MOLBECHS danske ordbog (1. udg. 1833, 2. udg. 1859), 
eller med andre ord at påvise, hvilke krav jeg mener, man i nu
tiden bor stille til en modersmålsordbog2. 

Jeg har ikke villet kalde disse bemærkninger „mine principer 
for ordbogsarbejde", da principerne ikke er min udelukkende ejen
dom, men en del af dem er lånt fra råd og anvisninger, jeg har 
fået af indenlandske og udenlandske fagfæller3 og ved læsning; 
især vil jeg fremhæve HERM. PAULS foredrag om videnskabelig 
lexikografi (trykt i det bajerske videnskabernes selskabs „Sitzungs-
berichte" 1894; jvf. også Pauls yderst kortfattede, men indholdsrige 
tyske ordbog fra 1897); til Pauls foredrag har GUSTAF CEDERSCHIOLD 

knyttet en række fortrinlige bemærkninger i sit skrift: Om de 
senast framstallda fordringarna på en historisk ordbok (program 
fra Goteborgs hogskola 1894). 

1 En på udenlandske læsere beregnet redegørelse tor mit ordbogsarbejde 
har jeg givet i Zeitschr. fur deutsche Wortforschung. VII. Bd. Strasborg 1906. 

2 Således kalder jeg ordbøger, der behandler modersmålet alene, til forskel 
fra dem, der behandler dets ordforråd i forhold til fremmede sprog (fransk— 
danske, dansk—franske osv.). 

8 I sommeren 1903 fik jeg ved en understøttelse af ministeriet for kirke-
og undervisningsvæsenet lejlighed til at gore mig bekendt med de store ordbogs
arbejder i Gottingen, Leiden og Oxford. Lund har jeg gentagne gange besøgt 
for at lære arbejdet pa Svenska Akademiens ordbok at kende. 

Danske Studier 1907 5 
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Da meget af, hvad jeg anfører i det følgende, vil forme sig 
som en kritik af Molbechs ordbog, vil jeg strax fremhæve, at kri-
tiken i virkeligheden ikke gælder Molbech selv, men hans samtid; 
han fulgte i det væsentlige de principer, som i al fald i trediverne 
blev ansete for de bedste; jeg tvivler på, at nogen dansk forfatter 
blandt Molbechs samtidige kunde have gjort arbejdet bedre: N. M. 
P e t e r s e n f. ex. vilde naturligvis have undgået mange af de sprog
historiske fejl, hvoraf det unægtelig vrimler hos Molbech, men på 
mange andre punkter vilde han næppe have ydet noget så dygtigt, 
som Molbechs ordbog i det hele og store er. Det er karakteristisk, 
at de angreb, som TORKEL BADEN retter mod Molbech i sine 
to småskrifter fra 1833 („Supplement til Hr. Justitsraad Molbechs 
danske Ordbog"), for storste delen er vendt mod helt andre punkter 
end dem, man i nutiden vilde regne for bogens svageste. Baden 
klager særlig over, at Molbech ikke har kunnet l a t i n nok, og at 
man i ordbogen savner „mange fra Latinen overførte, saavel i 
Talesproget som i Skriftsproget gængse Gloser og Phraser". -Selv 
J. H. BREDSDORFF, som anmældte ordbogen i Dansk Litteratur-
Tidende for 1833 s. 829 ff., gor i grunden ingen principielle ind
vendinger mod den, men giver kun en række (fortrinlige) tilføjelser 
og rettelser af enkeltheder. 

I visse henseender vil jeg tage Molbechs ordbog som forbillede. 
Jeg vil ligesom han indskrænke ordbogen til et sådant omfang, at 
den i hovedsagen kan blive én mands værk og kan gores færdig 
i løbet af en forholdsvis kort tid, altså ikke over en halv snes år 
fra trykningens begyndelse. Skont min ordbog er beregnet til at 
skulle blive omtrent dobbelt så stor som Molbechs, vil den dog 
komme til at tage sig meget uanselig ud i forhold til de store 
modersmålsordbøger, som for tiden udgives i Sverige, Tyskland, 
og Holland. Man vil ikke kunne stille krav til nogen fuldstæn
dighed1, der kan sammenlignes med, hvad de fremmede kæmpe
ordbøger kan opvise; det vil ganske vist være en mangel, men en 

1 Som exempel på , hvor indgående behandling der i disse ordbøger kan 
ofres selv på ord, som står i et meget løst forhold til modersmålet, kan nævnes, 
at i Svenska Akademiens ordbok behandles plantenavnet dahlia (= georgine) 
med sammensætninger på lVs spalte (96 linjer), dajak (et folk på Borneo) med 
afledninger på '/2 spalte, dakapo på 1 spalte, daktyl med afledninger pa l'/a 
spalte; dagtinga med afledninger optager hele 7 spalter, og dog er ordet ikke 
almindeligere i Svensk, end dagtinge er i Dansk, 
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mangel, der også medfører sine fordele. Det ligger nemlig i sagens 
natur, at de store ordbøgers fuldstændighed delvis kun opnås på 
bekostning af overskueligheden; selv om ordningen er den bedst 
mulige, er det ingenlunde altid let at finde det, man just søger, 
mellem den uhyre masse stof, som man i det givne ojeblik ingen 
brug har for. Hovedmanglen ved de kæmpemæssige ordbøger er 
dog den lange tid, deres udgivelse kræver, en naturlig følge af, at 
hver enkelt artikel bliver til en hel, ofte udmærket monografi om 
vedkommende ord; Oxforderordbogen (A Neiv English Dictionary 
ved MURRAY, BRADLEY og CKAIGIE) danner med hensyn til udgi
velsens hurtighed en undtagelse, idet man i løbet af en snes år 
er nået gennem de to tredjedele af alfabetet; men i intet andet 
land end England vilde man kunne få dygtige og ulonnede med
arbejdere i tusindvis fordelte over hele jordkloden. Om de andre 
store ordbøger gælder det, at der vil gå flere menneskealdre med 
til deres udgivelse, og da sproget selvfølgelig vil forandre sig i løbet 
af så lang tid, vil de, inden de bliver færdige, være ufuldstændige, 
netop på grund af deres stræben efter absolut fuldstændighed. Ikke 
blot fuldstændigheden, men også ensartetheden lider ved langsom 
udgivelsesmåde; videnskaben gor så raske fremskridt, at selv det 
fra begyndelsen af bedst ledede ordbogsforetagende må blive for
ældet for de første binds vedkommende, når slutningen lader vente 
på sig i et par menneskealdre. Ganske særlig gælder dette om 
vor egen storste ordbog, Videnskabernes selskabs danske » 
ordbog, hvis begyndelse aldrig har været tidssvarende og ikke er 
bleven bedre ved at ligge i over 100 år. Derimod gor Molbechs 
ordbog et behageligt indtryk ved at være frugten af én mands 
energiske arbejde og ved at være gjort færdig i løbet af kort tid; 
den har i virkeligheden gjort mere nytte end Videnskabernes sel
skabs ordbog med sin langt storre stofmængde. 

Endnu et væsentligt punkt må jeg nævne, hvori Molbech kan 
tjene mig som forbillede. Skcint jeg i det følgende vil komme til at 
fremføre indvendinger mod hans angivelse af ordenes betydninger, 
vil jeg her fremhæve, at på de steder, hvor det er af vigtighed at 
få betydningerne præcist angivet, og hvor en definition virkelig kan 
gives, er Molbechs angivelser næsten altid gode og træffende; man 
mærker, at han selv var, om end ikke nogen glimrende stilist, så 
dog en smagfuld forfatter, som anvendte stor omhu på sit sprog-
og havde klaret sig. hvad værdi de forskellige ord havde. 

5* 
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Efter at jeg har fremhævet disse fortrin hos Molbech, tror jeg 
ikke. man vil beskylde mig for at ville slå mig til ridder på min 
forgænger, når jeg i det følgende henter exempler fra hans ordbog 
for at vise, hvad jeg betragter som fejl, man i nutiden bor undgå. 

Molbech siger, at hans ordbog omhandler det danske sprog 
„efter den nuværende sprogbrug". Men hvad vil det sige? Vil det 
sige, at han kun optager ord, som kunde bruges i det år, hans 
ordbog udkom? Det kan ikke være meningen, da han ikke alene 
optager ord fra Holberg og Christian V's danske lov, men endogså 
ord, for hvilke han ikke anfører nogen anden hjemmel end Peder 
Clausen, Anders Vedel eller endnu ældre forfattere („fra vor Lite-
raturs tidligste Begyndelse", fortalen, 2. udg. side V). Følgen af 
denne mangel på fas te t i d s g r æ n s e r er, at ordbogen ikke er 
tilnærmelsesvis udtommende på noget punkt; man kan savne selv 
såre almindelige ord hos Holberg, ja endogså fra Molbechs samtid 
og fra Molbechs egne skrifter. En del af disse mangler skyldes 
den slags ulykkestilfælde, som intet ordbogsarbejde er helt sikret 
mod. Tork. Baden sluttede sin kritik af Molbechs ordbog (1. udg.) 
med de hvasse ord: „Ordbogen har ikke engang et L a g e n , til 
alle disse Manglers Bedækning". Ordet „Lagen" manglede virkelig 
i 1. udgave. Men langt flere af manglerne skyldes et princip hos 
Molbech, et princip, som jeg må belyse lidt nqjere, da det endnu 
er det, som følges i de allerfleste modersmålsordbøger (ikke blot i 
Danmark), og da jeg ved samtaler med mange, endogså litterære 
personer har fået det indtryk, at dets forkastelighed ikke er gået 
op for alle i nutiden. 

Principet er det, som har fået sit mest typiske udtryk i det 
franske akademis ordbog, nemlig: at ordbogen kun skal indeholde 
g o d e ord, det skal så at sige være en ære for et ord at finde 
plads i ordbogen, ligesom det er en ære for et kunstværk at få 
plads i statens kunstsamlinger. Alt hvad der smager af dialekt, 
lav talebrug, unational og ukorrekt sprogbrug bor forvises; man 
bor end ikke ane, at sådanne ord findes: de forbigås helt i tavshed. 
Helt har Molbech dog ikke gennemført akademiprincipet; om en 
del ord siger han, at de kun høres „i lav tale" eller i „skødesløs 
tale", om andre, at de er „ganske overflødige", „aldeles tyske" 
o. lign. Men han har haft den ærligste vilje til at gore sin ordbog 
til en samling af sprogets skonneste blomster, og derfor siger han, 
at han overalt har anvendt streng kritik: „Ordbogens Bestemmelse 
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og Grændser have giort kritisk Udvalg til et høiere, eller mere 
herskende Øiemud, end den blotte Ordrigdom" (2. udg. s. VI). Og 
akaderniprincipet i sin reneste skikkelse fremtræder i følgende ord: 
„Selv den hyppigste Brug af et nydannet Ord [dermed menes „bar
bariske, tydskagtige Udtryk"; som exempel nævnes ordet „ge-
burtsdag"], især i Talesproget, giver det ingen Auctoritet, og be
viser intet for dets Brugbarhed i den rene Tale og gode Stiil, eller 
for dets Optagelighed1 i en Ordbog, saalænge det støder et for 
Sprogbrugen dannet Øre og den finere Sprogsands" (2. udg. s. VIII). 

Men principet viser sin forkastelighed på mange måder. Det 
er for det første u i g e n n e m f ø r l i g t , uden at man støder på de 
storste vilkårligheder. Lad os se et par exempler på, hvilke ord 
Molbech optager, og hvilke han udelader. Jeg vælger selvfølgelig 
kun ord, som bevislig var i brug på Molbechs tid. Altså empfindtlig, 
emsig, eragte, gefrejter, gelejde, geskæftig, effen eller ueffen er ude
ladte, utvivlsomt fordi de er for tyske; men er anstikke (smitte), 
anstryge (overstryge med farve) mere dansk? Er gevinst og gehør 
bedre danske ord end gevir? Probat, proper, profilere mangler, 
de er vel for romanske. Men hvad er meningen med at optage 
cisterne, men udelade cigar2? Hvorfor har han generalmajor, men 
ikke generalforsamling3? Han har fistel — byld, men savner fistel 
= falset, fistelstemme. Student anerkendes som dansk, men latin
skole, legat og examen søger man forgæves. Ny ord vil han ikke 
optage: gas og jwrnbane findes end ikke i 2. udg., skont Baden 
1833 havde påtalt manglen af gas, og Molbech selv i fortalen til 
l.udg. halvt havde beklaget udeladelsen at'jærnbane. Af Ø r s t e d s 
ord optager han f. ex. vægtfylde, men nævner ikke Uf og brint. For 
meget simpel tale er vel sagtens: borger = brander, fadermordere 
— hqje flipper, fingerere, fisk — lojerlig person, forpikket på, halunk, 

ruskomsnusk, sikken en, sjover osv. En grebning — afløbsrende i en 
stald har Molbech i sit dialektlexikon, men ikke i sin danske ordbog, 
skont det vist bruges i hele landet; at fenstre, fen string må han 
have kendt f. ex. fra Blichers „Telse", men ikke desmindre nævnes 
ordene ikke. 

1 Dette sikkert „nydannede Ord" er ikke optaget i Molbechs ordbog. 
2 Den første cigarfabrik i Danmark blev oprettet i henhold til et privile

gium af '29. juli 1810 (Bering Li i sberg : Chr. Augustinus, 1900, s. 04). 
a Det findes f. ex. i Adam Homo („En (Generalforsamling var anmeldet for 

sluttet Selskab"), hvorfra Molbech har mange citater. 
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Også fra digtersproget tager Molbech delvis afstand (fortalen 
s. VII); der kunde sikkert fra Oehlenschlågers, Grundtvigs og Inge
manns skrifter anføres hundreder af ord, som Molbech ikke har 
taget hensyn til; som en lille prøve skal her blot nævnes: bir-
tingsbad, lade sit bryllup bo, mærke sig med gejrsod, hirdmand, 
jotun, sidebrask (se Valdem. d. store og hans mænd; „Giemme, 
som En bærer paa Siden" VSO.), sindal, uvætte m. m. fl. Rent 
uforståeligt er det, at han ikke nævner en gejrfugl, jagtord som 
at give fangst, blade (se Blicher: Røverstuen), søord som boven-
bramsejl (Ewald: En sømand med et modigt bryst), lønning 
(skanseklædning) eller dagligdags ord som brombær (han har kun 
brambær), flipper ^- halslinned (jvf. Andersens eventyr), ferie som 
entalsord (Poul Møller bruger det som sådant). Molbech kendes 
kun ved ferier som flertalsord. 

Akademiprincipet er ikke alene uigennemførligt; det er også 
u n y t t i g t ; man tror at virke for modersmålets renhed, men næppe 
vil nogen forfatter undlade at bruge et ord, fordi det ikke findes i 
ordbogen, han vil rimeligvis som oftest tro, at det er glemt. Man 
gavner modersmålet langt mere ved at optage de „dårlige" ord, 
forklare, hvorfor de er dårlige (hvis de er dårlige), og vise, hvor
ledes de kan undgås. 

Principet er u p r a k t i s k ; mange af de ord, som udelades, kan 
netop i hoj grad trænge til forklaring (hvor mange ved, hvad side-
ln-ask er?); enhver dansk, som har prøvet, hvor ilde hjulpen man 
er f. ex. med L i t t r é s ordbog, når man vil læse moderne franske 
forfattere, vil kunne forestille sig, hvilke vanskeligheder ikke alene 
de nyere forfatteres værker, men selv „guldalderens" litteratur vil 
berede en udlænding, der bruger Molbechs ordbog som hjælpemiddel. 

Men især er akademiprincipet dog s k a d e l i g t ved sit fortiel-
sessystem, idet man på den måde ikke får noget ret begreb om 
sprogets rigdom. Det ordforråd, som ordbogen behandler, bliver 
en vis mellemslags af ord, dem, som man kunde kalde ord klædte 
i korrekt visitdragt; man bor dog også lære sproget at kende både 
i dets arbejdsklæder og i dets hojtidsdragt. 

At min stilling over for de „dårlige" ord er en helt anden end 
Molbechs, hænger noje sammen med, at hans formål er et andet 
end mit. Molbechs værk er en håndordbog „over det nærværende 
Sprog" (fortale s. VIII), og skont han ikke siger det med rene ord, 
ser man dog, at han især har villet vejlede folk i at bruge sproget 
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korrekt i skrift og tale1. Mit hovedformål er at give et videnska
beligt og praktisk hjælpemiddel til forståelse af sproget i de sidste 
200 år, fra Holberg til vore dage. Men fordi der i mit formål 
indgår et h i s t o r i s k element, som Molbech savnede, bliver jeg 
ligefrem nødt til at optage en mængde ord, som Molbech forka
stede; jeg kan ikke først og fremmest spørge: „bor det og det ord 
bruges?", men: „bruges det, eller har det været brugt?"; hvis dette 
er tilfældet, optager jeg ordet, for så vidt hensynet til bogens om
fang tillader det. 

Jeg optager altså en mængde d i a l e k t o r d , som findes i litte
raturen fra Bl icher og G r u n d t v i g til J o h a n n e s V. J e n s e n , 
især når de bruges af forfatterne i eget navn, ikke lægges i munden 
på rent dialekttalende personer („E Bindstouw" må jeg f. ex. se 
bort fra for ikke at sprænge ordbogens rammer). Grænserne for, 
hvad der skal med, og hvad der må udelades, kan naturligvis ikke 
trækkes med bestemthed, men jeg stræber efter at gore dem så 
vide som muligt. De praktiske hensyn bor være de bestemmende: 
ordbogen bor indeholde alt, hvad brugerne med rimelighed kan 
antages at ville søge i den; men gennemført dialekt kan man kun 
vente at finde forklaret i ordbøger over vedkommende almuesmål. 

Et lignende princip vil også kunne bruges over for f r emmed
o r d e n e : for så vidt de skrives, udtales og bruges ganske som i 
vedkommende fremmede sprog, altså i Dansk næsten bruges som 
en slags citater (ord som ladylike, up to date, Priigelknabe, Welt
schmerz, bonmot, en vogne), kan de ikke optages, men må søges i 
ordbøger over vedkommende fremmede sprog. Hvorledes jeg stiller 
mig over for i n t e r n a t i o n a l e fagudtryk, vil kunne sluttes af, at 
jeg optager difteritis, kaprifolium, piano, men ikke peritonitis, ver-
bascttm, allegro moderato. De fremmede ord, som virkelig tilhører 
eller tilhørte almensproget (låneordene), kan jeg så meget mindre 
undvære, som de ofte har undergået mærkelige betydningsforan-
dringer. Holberg kan bruge en examen i betydningen undersøgelse 
(„jeg undskylder meer Vildfarelse efter giort Examen, end Ortho-
doxie uden Examen", Moralske tanker 1744, 342), resolut betyder 
hos Holberg: flot, rundhåndet („jeg er sparsom udi Mad og Drikke, 

1 I fortalen s. IV taler lian om ordbogens ..nærmeste Bestemmelse, at være 
en Tolk for det rene, det dannede Skriftsprogs rigtige Brug i vor nærværende 
Alder". 
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og resolut udi Klædedragt", Ep. nr. 1881); respektiv betyder endnu i 
begyndelsen af 19. århundrede: hqjtæret („det store respective Publi-
cum". Recensenten og Dyret); en katastrofe kan i 19. århundredes 
begyndelse være et vendepunkt, vigtig begivenhed også af g læde l ig 
art, (Fru Gyllembourg siger om en fødsel: „den forventede Gata-
strophe var lykkelig overstaaet"); enchapeau kan betyde en kavaller 
f. ex. ved et bal (ofte hos Blicher; J. L. Heiberg anfører det blandt 
de almindelige sprogfejl). Men når jeg optager fortidens „dårlige" 
ord, må jeg vise samme opmærksomhed mod nutidens fremmedord, 
også sådanne,.som jeg selv aldrig vilde bruge, f. ex. ord som en 
kellner, at indstille sine undersøgelser o. s. v. 

Oehlenschlågers misforståede oldnordiske ord karakteriserer hans 
sprogbrug; jeg optager derfor både strænge hoit (forsikre hojtidelig) 
efter oldn. strengja heit, aflægge et løfte, og vargestoke („i Hielm 
og Vargestoke"), efter oldn. vargstokur, ulveskind. 

I det hele bor ordbogen så vidt muligt forklare sjældne ord, 
selv om de aldrig har tilhørt ahnensproget, for så vidt de bruges 
i udmærkede værker, som må antages altid at ville blive læste. I 
Pou l Møl lers digt „Kunstneren mellem oprørerne" hedder det: 

Som CD Vild af de Brune 
Paa Java gaaer Amok 
Og myrder i rædsomt Lune 
Mænd og Qvinder i Flok. 

Det bor oplyses, at amok er et malajisk ord (malajisk amoek, amuk, 
holl. amok), som betegner en slags bersærkergang; jvf. Bahnson, 
Etnografien II, 565. I anledning af, at O e h l e n s c h l å g e r i Aladdin 
bruger ordet badejord, bor der henvises til, at der i den gamle 
oversættelse af tusind og én nat (1758) tales om en slags jord, 
„som Fruentimmer bruger at toe og rense sig med, naar de gaae 
i Bad". I A n d e r s e n s eventyr Elverhoj nævnes Garboen blandt 
Dovregubbens omgangsvenner; dermed menes gårdboen d. e. nissen 
(norsk gardvord, garsbonde). 

Hvad endelig angår de ord, som man på Molbechs tid kaldte 
n e o l o g i s m e r n e , de nylavede ord, er mit princip det, at hvis de 
blot er virkelig brugt, optager jeg dem; derimod optager jeg ikke de 
ord, som kun er fo r e s l åede af puristiske forfattere som Se lmer 
og „Per Sprogv i ld" . 

1 Endnu VSO. (1829) har „resolut: rund, gavmild. En resolut Mand o: en 
gavmild Mand. (I daglig Tale)". 
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Som en følge af, at mit princip for, hvad ordbogen bor be
handle og hvad ikke, er så forskelligt fra Molbechs, har jeg ikke 
kunnet bygge på det grundlag, han har givet i sit værk; jeg har 
måttet samle mig et helt ny t stof. Mine første forarbejder i den 
retning ligger langt tilbage i tiden. I året 1882 læste jeg Blichers 
noveller i sammenhæng og traf under læsningen på mange ord, 
jeg ikke kendte; jeg så da efter i Svend G r u n d t v i g s håndordbog, 
den eneste, jeg den gang ejede, men fandt kun ganske få af de 
ord, jeg ikke havde forslået. Jeg anskaffede mig derefter Molbechs 
ordbog; men til min forbavselse så jeg, at heller ikke han havde 
de ord, jeg havde søgt forgæves hos Svend Grundtvig. Jeg be
gyndte derfor at optegne alle de ord, jeg efterhånden traf på. og 
som savnedes i danske ordbøger; dermed blev jeg ved i mange år 
og skaffede mig således en ret betydelig samling af ord, som ikke 
havde været optaget i nogen dansk ordbog. Men da jeg i efteråret 
1901, efter opfordring af den daværende leder af „det nordiske 
forlag", hr. ERNST BOJESEN, påtog mig at udarbejde en fuldstæn
dig ordbog, indså jeg godt, at disse spredte og tilfældige opteg
nelser ikke var tilstrækkelige. Jeg tog mig da for med bistand 
af min hustru at gennemgå systematisk så meget litteratur, vi 
kunde overkomme, ikke alene hovedforfatternes værker, men også 
skrifter af specielt indhold (skrifter om landbrug, håndværk osv., 
kogebøger, prisfortegnelser fra handlende m. m.). For at kunne 
læse rask, skriver vi ikke selv citaterne af, men afmærker dem 
med blyantstreger i bøger, som stilles til vor rådighed af forlaget 
(Gyldendalske boghandel, nordisk forlag). Efter disse indstregede 
bøger skrives citaterne ud på løse sedler af en lille stab af lonnede 
medarbejdere. Inden sedlerne lægges i alfabetisk orden, gennemses 
de omhyggeligt for at kunne bruges som manuskript ved trykningen. 

Denne læsning giver imidlertid ikke tilstrækkelig sikkerhed for, 
at alt er taget med: man kan ikke altid læse med fornøden 
opmærksomhed, især ikke, da opmærksomheden samtidig må være 
rettet på omtrent alle sprogets områder, ja man må endogså, som 
Cederschiold bemærker, indramme, at det er umuligt på denne 
måde at få alt med, da man først ved redigeringen af ordbogs-
artiklerne kan få et sådant overblik over sprogstoffet, at man kan 
afgore, hvad der burde have været medtaget under excerperings-
arbejdet. 

For at gore manglerne så små som muligt bruger jeg flere 
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fremgangsmåder. Jeg gennemser altid de bøger, som først er gen
nemlæste af en medarbejder, og prøver på forskellige måder, hvad 
der endnu savnes i mine samlinger; jeg tager således ofte en kasse 
med alfabetisk ordnede sedler (f. ex. „befale—besjæle") og ser efter, 
hvilke af de pågældende ord (betydninger osv.) der findes i vær
kerne, men hidtil ikke fandtes i mine samlinger. Prøverne må na
turligvis gores med værker af forskellig alder og forskelligt indhold. 
Fremdeles gor jeg brug af f u l d s t æ n d i g e o r d f o r t e g n e l s e r til 
enkelte værker („konkordanser"). Trykte konkordanser findes kun 
til bibeloversættelsen og til salmebøgerne; men jeg har desuden 
et par håndskrevne konkordanser til min rådighed; en H o l b e r g -
konkordans har arkivsekretær J. BLOCH overladt mig, og da jeg 
selv i forvejen havde store samlinger angående Holbergs sprogbrug, 
vil ordbogen næppe komme til at mangle noget væsentligt på dette 
punkt. Til H o y s g a a r d s grammatiske værker udarbejder magister 
A. PEDERSEN efter min opfordring en lignende fuldstændig ordfor
tegnelse. 

Mine samlinger af videnskabelige og tekniske ord fuldstæn
diggør jeg ved brug af konversationslexikon, lovlexikon, varelexikon, 
marineordbog odsl. og ved alfabetiske sagregistre i videnskabelige 
værker. Dernæst må nævnes det kontrolmiddel, der haves i andre 
ordbøger, både trykte og håndskrevne (MOTHS og LEVINS), samt 
de gaver, jeg har modtaget fra forskellige, især vil jeg nævne en 
mængde udmærkede bidrag fra dr. phil. O. SIESBYE. Til syvende 
og sidst må jeg naturligvis i mange tilfælde bygge på min egen 
sprogfølelse og på de iagttagelser, jeg gor ved stadig så meget som 
muligt at lægge mærke til andres sprogbrug i tale og skrift. 

Når ordstoffet er indsamlet, opstår det spørsmål, hvad der skal 
oplyses om orderte. I Molbechs ordbog findes der i den henseende 
adskillige ting, som jeg anser for ove r f lød ige . Hver gang han 
har anført et ord og angivet dets ordklasse, bojning osv., bestemmer 
han dets b e t y d n i n g , og man kan da træffe oplysninger som, at 
en fader betyder: „en Mand, der har avlet eet eller flere Børn, 
med Hensyn til disse, og i Modsætning til Moderen"; et bord; „en 
paa Fod eller Fødder opløftet og hvilende Skive eller Plade, hvor
ved eller hvorpaa man foretager sig allehaande Forretninger"; en 
bjorn: „et hos os fremmedt Pattedyr, som lever paa Bierge og i 
lidet beboede Lande"; et egern: „en Slægt af Pattedyr, som leve 
vildt i Skovene, i Bierglande"; en hjort: „en Slægt af vilde Pattedyr, 
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hvis Kiød spises; fornemmelig den største Art af samme, eller 
Kronhiorten", løvejagt: „Jagt efter Løver". — Slige forklaringer er 
jo både intetsigende og unyttige; man kan rolig gå ud fra, at den, 
som bruger en storre modersmålsordbog, er fortrolig med sprogets 
første begyndelsesgrunde, og ved han ikke i forvejen, hvad en bjorn 
er, skal han ikke blive klogere ved Molbechs forklaring. 

Den slags ord, hvis indhold ikke kan udtommes ved en kort 
f o r k l a r i n g , men kun ved en omstændelig b e s k r i v e l s e af gen
standen1, skal ordbogen slet ikke indlade sig på at give en defini-
tionlignende bestemmelse af; forklaringer som „et hos os fremmedt 
Pattedyr osv." gives da også kun, fordi man fra ordbøger over 
fremmede sprog har vænnet sig til, at hvert ord skal ledsages af 
en oversættelse; men i en modersmålsordbog behøver man ikke at 
bruge samme fremgangsmåde over for sprogets almindeligste ord 
som over for de sjældnere. For så vidt både ordet og genstanden 
kan forudsættes at være kendte af alle, kan man som regel spare 
sig den direkte forklaring og erstatte den med et træffende for
fattersted, der belyser nogle vigtige sider af ordets betydnings-
indhold; altså f. ex. ordet egern kan belyses ved citater som: 

skiult bag Grenen krøb 
Det halelange Egern, samled Nødder i et Hul 

(Oehlenscblager) 
og „Jeg kan klattre som et Egern i Skoven" (Hauch). Er ordene 
derimod sjældnere (f. ex. navne på sjældnere dyr, planter, redskaber 
osv.), vil små b i l l e d e r (som f. ex. i LAROUSSES ordbog) oplyse 
mere end mange ord; ved danske navne på mindre kendte natur
genstande må også de systematiske navne tilfojes; men jeg anser 
det for overflødigt at anføre navne som homo sapiens, canis fami-
liaris, fagus sylvatica. Hvor derimod en beskrivelse af konkrete 
genstande kan være til nogen nytte og kan gores tilstrækkelig op
lysende i få ord, og overalt, hvor virkelige definitioner kan gives, 
bor ordbogen bringe sådanne i det væsentlige på samme måde 
som f. ex. Molbechs ordbog. 

Blandt de ting, jeg s a v n e r i Molbechs ordbogsartikler, kan 
først nævnes angivelse af u d t a l e n ; han giver af og til nogle be
mærkninger om den, men uden noget fast princip; ved et accent
tegn angives det f. ex., at Medhustru har hovedtrykket på første 

1 Selv en zoolog vil næppe kunne give en så kort beskrivelse af en bjorn, 
at den kunde bruges i en modersmålsordbog. 
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stavelse, men ved Medicin, medicinere. Medister har han ingen ud
taleangivelse. Selvfølgelig bor udtalen eller udtalerne anføres med 
lydskrift for hvert enkelt ords vedkommende, og det bor angives, 
hvad der er dannet dagligudtale, hvad der er deklamationsprog osv. 
Så vidt muligt bor også forældet udtale anføres, når den kan findes 
ved hjælp af stavemåde, rim og direkte angivelser hos ældre for
fattere; jeg opfører således hvert ord, hvis udtale er betegnet i 
H o y s g a a r d s værker (1743—1769). 

Selve b e t y d n i n g e r n e af ordene er i mange tilfælde ikke til
strækkelig belyste hos Molbech. Hvad jeg på dette område savner, 
kan bedst forklares ved et exempel. Efter at Molbech har fortalt, 
at en bjorn er „et hos os fremmedt Pattedyr osv." og på latin 
hedder Ursus arctos, har han ikke andet at sige om ordet, uden 
for så vidt han anfører en enkelt brug af det i teknisk sprog. Der 
bor siges meget mere om ordet1; der bor f. ex. anføres talemåder 
som „synge som en bjorn", „stærk som en bjorn", „tavs som en 
bjorn, der har lås for munden" (P. A. Heib.); ordsprog som „bjornen 
må fældes, for huden sælges" (flere i Maus ordsprogs-skat nr. 852 ff.); 
elliptisk bruges det om bjorneskind: „kante med sobel eller bjorn"; 
brugt om mennesker kan det betegne: en grov person; et kraftig 
bygget barn kan kaldes: en rigtig lille bjorn; to stjærnebilleder 
hedder den store og den lille bjorn (jvf. „Karlsvognen" og „Polar
stjernen"). Metaforisk betegner „en bjorn" fremdeles (senere end 
Molbechs tid?) en rus; „trække med en bjorn" m. m. Endelig bor 
der henvises til bams(e). 

T a l e m å d e r savnes i det hele stærkt hos Molbech; end ikke 
så almindelige udtryk som „hverken fugl eller fisk", „kunne lidt 
mere end fadervor" ( = kunne den sorte kunst) har han opført i 
sin ordbog. 

Den o r d e n , hvori Molbech opfører ordenes forskellige betyd
ninger, er meget ofte tilfældig, eller han stiller den a l m i n d e l i g s t 
brugte først uden hensyn til, om det er den u o p r i n d e l i g s t e , og 
i fortalen (2. udg. s. XII) hævder han dette ordningsprincip som 
det bedste; men følgen af en sådan fremgangsmåde er, at man 
ofte ikke kan se nogen som helst logisk forbindelse mellem de * 
forskellige betydninger, et ord kan have; nogen forestilling om 
betydnings ud vi k l i n g kan man på denne måde umulig få. Først 
når man som udgangspunkt tager ordets æ l d s t e betydning, vil 

1 Jeg ser her bort fra anvendelserne i teknisk sprog (sømandsspr.og m. nu). 
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man kunne vise, hvorledes dets senere betydninger historisk og 
logisk („semasiologisk") forholder sig til hverandre1. Om ordet et 
lig bor det f. ex. fremhæves, at minder om dets oprindelige betyd
ning „legeme" findes i bibeloversættelsens udtryk „et dødt men
neskes lig" (jvf. også ligtorn); om forældre bor det bemærkes, at 
den ældste betydning for fædre f. ex. rindes i Jeppe på bjærget: 
„Abraham og Eva vore første forældre"; Molbech ordner betyd
ningerne af at forsikre således 1) sige, love med vished, 2) sætte i 
sikkerhed, sikre. Her er betydningen love den yngre, afledte; som 
første betydning bor sættes: give vished for, tilsikre, jvf. forsikre 
sig ens person, forsikre sig på ell. om; heraf udvikler sig betyd
ningen: give sikkerhed i ord, love hojtidelig, påstå med vished; 
sml. „da vilde han aldrig meer forlade sig paa hendes Ord, uden 
hun gav andre Forsikkringer end hendes blotte Ord og Tilsagn." 
(Holberg). Om lejlighed hedder' det hos Molbech, at det betyder 
1) bekvem, skikket plads til noget, især til ophold eller bolig, 2) 
den forbindelse af tilfælde og omstændigheder, hvorved en handling 
forårsages, lettes eller fremmes; — som jeg har påvist nærmere i 
Dania X, 79, bor betydningerne ordnes således: 1) gunstigt ojeblik, 
dernæst: tilfældigt befordringsmiddel, 2) bekvemmelighed, sted, hvor 
man bekvemt kan opholde sig, 3) bolig i det hele. 

Først og fremmest må altså betydningsudviklingen inden for 
sproget selv belyses og de forskellige betydningers a l d e r så vidt 
muligt angives ved citater og andre tidsbestemmelser, men tillige 
bor ordenes slægtskabsforhold med hensyn til fremmede sprog kor
telig angives både for arveordenes og for låneordenes vedkom
mende; derimod kan den egentlige f o r h i s t o r i s k e etymologi i 
reglen forbigås, da den som oftest ikke viser noget om ordenes 
betydninger i dansk. Jeg indlader mig altså ikke på at undersøge, 
hvad ord som fader og datter har betydet i det indoeuropæiske 
grundsprog. Om sligt findes tilstrækkelige oplysninger i FALK og 
TORPS fortræffelige etymologiske ordbog. 

Endelig vil jeg bemærke, at ordbogen stærkere end Molbech 
bor fremhæve, i hvad s l ags s p r o g f o r m ordene hører hjemme. 
Han oplyser som regel, hvilke ord der tilhører sømands- og hånd
værkersproget odsl., hvilke der bruges i „lav tale", men til den 
slags oplysninger indskrænker han sig i reglen. Der bor gores 

1 Historisk ordning af betydningerne er brugt i det sidste (ottende) bind 
af Videnskabernes selskabs ordbog. 
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langt mere for at fastslå området for ordenes brug. Angående at 
elske bor det siges, at det ganske vist er såre almindeligt i bybe
folkningens og de dannede klassers talesprog, men at det i folke
målene på landet næppe bruges uden i kirkelig betydning, ellers 
bruges holde af m. m.; at åbne i forbindelser som „åbne en dor" 
odsl. er lidet brugt i talesproget, det hedder næsten altid lukke op; 
denne, dette osv. er væsentlig skriftsprogsord, i talen bruges den dér 
osv.; thi er kun brugeligt i skrift, i talesproget erstattes det af for; 
efterdi er ubrugeligt i talesproget og forældet i skriftsproget. 

Jeg tror hermed at have antydet de vigtigste af principerne 
for mit ordbogsarbejde; hvorledes udførelsen svarer til principerne, 
vil jeg forhåbentlig kunne vise i løbet af et års tid. 



FOLKEVISESTUDIER 
VESTNORDISK INDFLYDELSE I DANSK 

AF 

ERNST v. D. RECKE 

VOH Folkevises Tilblivelse er indhyllet i et Mørke, som Forsk
ningen til nu kun i ringe Grad har kunnet sprede. Almindelig 

er sikkert den Antagelse, at den først har udviklet sig i Danmark, 
— ligegyldigt, hvorfra de sikkert flerartede Impulser dertil ere hen
tede. Betragtningen synes naturlig, eftersom Danmark jo i Hoved
sagen har været Gjennemgangspunktet for de Culturstrømninger, 
som bredte sig til det øvrige Skandinavien; forsaavidt den er rigtig, 
maa man altsaa antage, at Systemet, efter først at være opfundet 
hos os, er vandret videre til Broderlandene. 

Dette kan nu imidlertid — Antagelsens Rigtighed altsaa for
udsat — med Sikkerhed kun siges om Systemets rent abstrakte 
Form. Thi at en poetisk Selvvirksomhed i Norden har fundet Sted 
paa mange andre Steder, er indlysende for Enhver, der kjender lidt 
til Visernes Stofmasso. Til nu har man i halvhundrede Aar overalt 
været saa optaget af blot at samle Stoffet, at man kun i ringe Grad 
har forsøgt at gruppere det saavel horizontalt, chronologisk, som 
verticalt, efter Provinser; national Forfængelighed har her — bort-
seet fra Landstads Dilettantisme — heldigviis ikke søgt at gjøre 
Erobringer, og Grundtvig har fremfor Nogen i sit Arbeide givet et 
priseligt Exempel paa upartisk Forskning. Med Stoffets tiltagende 
Tilgængelighed have de nævnte Problemer imidlertid mere og mere 
trængt sig frem og leilighedsviis alt beskæftiget fremragende For
skere som Steenstrup og Schiick. En mønsterværdig Monographi 
har Olrik givet i sin Indledning til DgF. 474, „Ismar og Bene
dikt", paa hvilken Vise Grundtvig alt forlængst har gjort opmærk
som som en særlig norsk Formation af Hagbard-Sagnet; det er 
vel første Gang, at Værkets Udgiver saaledes med Bestemthed har 
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fastslaaet en skandinavisk Vises ikke-danske Oprindelse. En ikke 
mindre ypperlig Redegjørelse baade hvad Tid og hvad Sted an-
gaaer forefindes i den følgende, endnu ikke færdigtrykte Vise 475, 
„Aslak T o r d s ø n og sk jøn V a l b o r g " , hvis sprogligt danske 
Oprindelse hævdes, men i hvilken en indgribende norsk Paavirk-
ning grundigt er dokumenteret. 

Disse Forsøg staae imidlertid som isolerede Kjendsgjerninger; 
der er ingen Tvivl om, at Trangen til deres Fortsættelse i videre 
Omfang vil voxe; til nu skorter det dog Undersøgelsen formeget 
paa methodiske Hjelpemidler til, at den kan drives videre efter en 
fast Plan. Et saadant forefindes i den endnu kun for mig tilgæn
gelige Samling af Parallelsteder, som i mere end et Decennium har 
optaget næsten al min Tid; den vil, naar den engang kan offent-
liggjøres, ogsaa paa dette Punkt vise sig at være af en uanet Be
tydning, hvor det gjælder om at tildele hvert af de nordiske Sprog, 
hvad der med Rette tilkommer det. Nogle Smaaprøver af Under
søgelser paa dette Grundlag, der af mig ikke ere søgte med Flid, 
men ganske tilfældigt fremkomne under mit Arbeide, skulle her 
fremlægges. 

Enhver fintmærkende Læser af Nordens Folkeviser vil selv 
uden dybere Kjendskab til dem instinktmæssigt have følt, at Vi
serne ligesom Sprogene sondre sig i to Hovedgrupper, en østnordisk 
og en vestnordisk, indenfor hvilke atter charakteristiske Forskellig
heder gjøre sig gjældende. Svagest fremtræder Forskjellen mellem 
Danmark og Sverig, hvad der har sine naturlige Grunde. Dels 
have Sprogene her staaet hinanden saa nær, at der neppe er Tale 
om Oversættelse fra det ene til det andet — man betragte f. Ex. 
de svenske Varianter af „Torkel Trundesøn" i Forhold til den is
landske. Dels har Samkvemmet mellem Landene i Krig og Fred 
altid her været stærkere end noget andet Sted i Norden, og den 
stadige Udvexling ogsaa af Viser mellem dem kan have hindret 
nationale Eiendommeligheder i at gjøre sig stærkt gjældende. Dels 
har af de gamle danske Provinser navnlig Skaane baade i Folke-
charakter og culturelt altid dannet et Overgangsled mellem Dansk 
og Svensk; dels har i en senere Tid det svenske Sprog erobret 
denne Række af Provinser med hele deres Viseskat; dels synes 
endelig den originale Folkevisedigtning .aldrig at have været rig i 
det egentlige Sverig. Det er til nu kun i ringe Omfang og kun 
paa uvæsentlige Punkter lykkedes mig at finde exclusivt svenske 
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Charaktertræk; det maa være vore Naboer forbeholdt selv at efter
vise dem. Ulige skarpere skille sig de vestnordiske Grupper ind
byrdes. 

Spørger man, hvor Digtningen i Visetiden har udfoldet sin 
rigeste Blomstring, behøver man blot at se paa Samlingernes Vo-
lumina. Allerede disse sige En, at den har to Hovedarnesteder: 
et østnordisk i Danmark og et vestnordisk paa Færøerne. I hvert 
af disse viser et System sig udpræget, og i begge fremtræde de 
skolemæssige Modsætninger med den største Skarphed. 

Vil man med et Ord angive Forskjellen mellem øst- og vest
nordisk Visedigtning, maa den sidstnævnte siges at være episk i 
en anden Forstand end vor. Den færøiske Vise interesserer sig 
ganske anderledes for Begivenheder end den danske; vexlende Til
dragelser, hvis Tiltrækning forhøies ved det Eventyrlige, høre til 
dens Charaktertræk; Naturkræfter, personificerede som Jætter og 
Dverge, spille en stor Rolle. Hvor den danske Vise er episodisk, 
er den færøiske qvasi-historisk. Som Viserne desaarsag ere læn
gere, saaledes spænde de ogsaa over Aarrækker og berette om 
Generationer. Og et fremtrædende Træk i disse er Slægtshævnen, 
ofte Faderhævn, som overhovedet den Slægtshævn, der selv efter 
Christendommens Indførelse vedbliver at være Religion, er et frem
trædende vestnordisk Træk. 

Ogsaa i Dansk finde vi imidlertid adskillige Viser med et lig
nende Physiognomi og behandlende lignende Motiver; mærkeligt 
nok har Ingen til nu fundet paa at ville spore deres Herkomst, 
hvor det efter deres Charakter maatte synes nærmest. Naar danske 
Viser notorisk i stort Antal ere indvandrede til Færøerne, — hvad 
der vil sige, at de mundtlig ere bragte dertil af Folk, der havde 
Sans for Visedigtningen. hvorfor skulde da ikke det Omvendte — 
ved de selvsamme Folks Mellemkomst — oftere være skeet? Man 
vil maaske svare, at Færingerne ofte have viist sig villige til at 
modtage og bevare vore Viser i ren dansk Sprogform, medens vi 
Danske ganske sikkert hverken have eller vilde have modtaget 
nogen Vise i færøisk Sprog: den maatte hos os være oversat. Men 
maaske lade Spor af en Oversættelse sig eftervise paa mere end 
eet Sted. 

Tage vi den mest fremtrædende af Faderhevnsviserne, DgF. 10, 
„Ulv van J e r n " for os, støde vi her strax paa en hel Række 
af hidtil upaaagtede Træk, der vanskeligt eller sletikke lade sig 

Danske Studier 1U07 6 
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forklare hos en Vise, som skal gjælde for oprindelig dansk. See 
vi først paa Indledningsstrophen, der i let varierede Former fore
kommer i 5 af de 6 danske Originalopskrifter1 — den sjette F, 
fattes øjensynligt Begyndelse — og i alle tre svenske, (Arw. 5 
Å - B , DgF. Till. 10, IV Bd. S. 688, „svensk G"), finde vi strax 
en Besynderlighed. Fire af Opskrifterne, dansk A—B, sv. A og G 
— altsaa de for bedst anseete — have den i rimløs Form: 

Det var ungen b'lv van Jern, 
Han ganger for Kongen at stande: 
„Herre, I laaner mig af eders Mænd 
Min Faders Død at hevne!" 

tre andre — dansk G—E — have den formelt bedre, idet Lin. 2 
i C og E lyder: 

Og han red til den Stevne, — 
i D: Han rider til Kjæmpestevne. 

Fra den ottende, svensk B, sees her bort, idet dens Rim „stånda 
—vånda" utvivlsomt skyldes Indvirkning fra en anden Vise, med 
hvilken i Dansk vor Vise forblandes, nemlig „Slaget ved Lena", 
DgF. 136; se dennes A; til Gjengjæld have vi i B Begyndelses-
strophen af 10 for fjerde Gang med Rimene „Stevne—hevne". 

Om at foretrække sidstnævnte, tilsyneladende mere tilfreds
stillende Strophe kan imidlertid ikke være Tale: denne Riden til 
et ganske ubestemt Stevne og den der stedfindende Bøn til en 
unævnt Konge er saa ganske ude af Stilen og saa øiensynligt lavet 
for blot at tilveiebringe et Rim, at den ikke kan tages for ægte. 
Materialiter rigtig er her kun den rimløse Form, der findes i de 
forholdsviis bedste Opskrifter. Men ved denne viser sig nu den 
anden Mærkelighed, som enhver øvet Versificalor vil sande, at det 
er fuldstændigt ugjørligt at tilvejebringe Rim i den. At Rimene i 
Folkevisen ofte ere som saa, er sikkert; men at en Indlednings-
strophe i virkelig original Digtning skulde være ladt rimløs, lader 
sig ikke tænke: netop paa dennes Rim og Rhythme er i Reglen 
særlig Omhu anvendt. 

At paa den anden Side en Vises Indledningsstrophe er den, 
der af alle huskes bedst, er derhos ligesaa afgjort, og den Slutning, 

1 Fra den syvende Opskrift G, Vedels Hedaktion, seer jeg her og i det 
Følgende overalt bort, hvad ogsaa i Reglen vil værr Tilfældet med dens Ætling 
svensk B. 
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at den her omhandlede i Dansk alligevel aldrig har lydt anderledes, 
ligger derfor nær. En antagelig Forklaring herpaa vilde det være, 
hvis man turde mene, at Visen i Dansk overhovedet ikke er original, 
men en maadelig Gjengivelse fra et Søstersprog, hvis Rimformer 
have ligget nær nok til i de fleste Tilfælde direkte at kunne over
føres til vort eget. men efter Sædvane — som vi jo stadigt see i 
Forholdet mellem Svensk og Dansk, — hist og her have svigtet. 

Og endnu Eet: den Falden med Døren ind i Huset, som den 
første Strophe viser, hvor der berettes om en ganske ukjendt Fader 
hvis ikke nærmere forklarede Død — Drab af en anden Ubekjendt 
— skal hevnes, er ganske fornuftstridig. Noget Lignende kan gaae 
an i en Vise som vor nævnte 136, der besynger en aktuel Begi
venhed, som har sat hele Nationens Følelser i Bevægelse. Alle 
lejende Sverker, og „Kongen", o: „vor nulevende Konge", behøver 
overfor Samtiden ingen nærmere Betegnelse. Men i en opdigtet 
Tildragelse er denne Begyndelse ganske unaturlig. Vor Vise kunde 
desaarsag, hvad Begyndelsen angaaer, med al Grund antages for 
at være et Fragment. Og et Blik paa dens færøiske Sidestykke 
bekræfter Formodningen. Begge Opskrifter (DgF. IV, S. 693) ind
lede Visen med en fortrinlig Episode, — noget nær det Bedste i 
Visen, — der beretter „Hertug Hosviks" Drab, og som ikke blot 
motiverer alt Efterfølgende, men som har hele Oprindelighedens 
Præg*1. Betegnende er forøvrigt Begyndelsen i Dansk: som der 
hos os overhovedet er liden Sans for den Epik, der behandler 
Generationer, saaledes har det ligget os nær at glemme Visens 
Begyndelse. 

Efter den nævnte Episode følger saa med al ønskelig Natur
lighed en Strophe, der som fær. A 27 lyder: 

Ulfnin gongur for T/drik kong, 
g é d u r er d r o n g u r til e v n a : 
„Frændi min, læna mær nakrar menn! 
Eg vil min fadir?_hevna!" 

Denne Strophe har hele Oprindelighedens-Præg, ikke blot fordi 
den i sin concise Form giver Alt, hvad der kræves, og ypperligt 
føier sig ind som Led i Fortællingen, men ogsaa fordi den har et 

1 Jeg seer herved bort fra endel Lirumlarum, der er uadskilleligt fra de 
fær. Visers Forfaldsperiode. Den conventionelle Drømmehistorie, som findes i 
begge Opskr. (A 6—7, B 4—5), tilhører f. Fx. Visen om „Frugvin Margreta", se 
Fær. Anthol. 17, 77—78, — om den ellers her kan antages for oprindelig. 

6" 



8 4 EKNST V. D. I1ECKE 

Træk af Convention, der i Færøisk stiller den paa Randen af de 
staaende Formler, — jeg kommer her til, en Eiendommelighed, 
som det er værdt at gaae nøiere ind paa. 

Baade Strophen som Helhed og den for os sære Lin. 2 som 
Enkelthed have en Mængde Analogier i Færøisk. Lad mig her 
blot anføre følgende1: 

A. Ti svaradi Bugvi, 
gott er taka til evni: 
„Nu skal senda kongi bod 
var farters ileyda at hevna!" Fø. 156 A 70. 

Cf. Fæk. I, 14, 2 : „Hvar vitid tær min fadirs bana? Nu listur meg harm 
at - . Cf. nyere FA. 35, 16. Cf. ibd. 23, 10: 

Flovant slendur å haltargolvi, 
tikin til gott at evna: 
„Tykist taft skamm, tad frættist heim, 
eg tori ei hogg at hevna". 

B. Mælti tab Olufa, jallsins dottir, 
gott er at taka til evna: 
„Hoyr tu tad, hin ungi inadur, 
hvorsu skal eg teg nevna?" 

F6. 142 A 16. 174 Till. C 55 (gott er i honum evni), DgF. Till. 7 
fær. B 14 (tykkin til goda at evna). Fæk. I, 3, 14 ( = foreg. Cit.). 10, 
12 (til god råd at - ) . II, 17, 30. 

C. Helvik unga sonin år, 
borin til gott at evna; 
sidan bad hon presti bera, 
Hogna bad hon nevna. Fæk. I, 3, 215. 
Ein hyr jalltir i Einglandi, 
gott er at taka til evna; 
ått hevur hann sær togva synir, 
bådar kann eg væl nevna. DgF.'474, fær. C 1. 

Cf. endv. Fæk. II, 16, 7: Knorrur var bygdur å Nordmyri, gott var i 
honum evni. Cf. I, 2, 2, Lin. 4. 

Man vil see, at denne Formation er autochthon paa Færøerne. 
Og man vil med mig sikkert finde den Antagelse plausibel, at det 
for et dansk Øre altfor fjerntliggende Rim, som Ordet „Evne" af
giver, fra først har foreligget i den Strophe, der ved Afstumpning 
af Visebegyndelsen er bleven den første i vor „Ulv van Jern". 
Vanskeligheden ved at tage Rimet, som det var, og Umuligheden 

1 Jeg betegner her og fremdeles i Artiklen Hammershaimb, Færøsk An-
thologi (Kbh. 1891) ved FA; Sammes Færøiske Kvæder (Kbh. 1851) ved 
Fæk.; det kun som Manuskript existerende FøroyjakvæSi ved Fø. 
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af at erstatte det ved et for os naturligt har voldet, at Strophen 
i Dansk er forbleven rimløs. 

Gjennemgaae vi den danske Vise Led for Led. ville vi finde en 
Række af Smaatræk, der bestyrke Antagelsen af færøisk Oprindelse. 
I A 4 finde vi Ordene „vi komme ei uforvare"; bedre bevidnet er 
imidlertid Formen B 6 „ustaalen komme vi der", gjentagen C 4 
(ligsl. G 10, Vedel, og derefter sv. B 10). Formen er i Dansk uden 
Sidestykker; et færøisk haves Fæk. I, 4, 32: „eg stjalist ei å tær". 

I Forbindelse med denne Strophe bør en Variant omtales, der 
i den dansk-svenske Vise kun forefindes paa eet Sted. nemlig vor 
D 4 ; den lyder: 

Det var ungen Ulv van Jern, 
Han stander i Fremmerstavn: 
„Sender vi Bud lil Brattingsborg, 
Vi sviger dem ikke i Søvne I" 

Lin. 2 er meningsløs: om Søreise er jo ingensteds Tale; øien-
synligt har her en Indvirkning fra 130 fundet Sted, — cf. dennes 
A 5, B 7. Men i denne Vises B. overfor hvilken jeg maa fastholde, 
at den delviis er at betragte som en Opskrift af 10, finde vi til 
Gjengæld den samme Strophe i tilforladeligere Form; dens Lin. 
1 - 2 lyde: 

Mælte det ungen Engelbret, 
Gav han d e r t i l god E v n e : — 

Vi have her det af os alt i vor Vises første Strophe formodede 
Rim; Linien kommer her færøisk Stil saa nær som vel muligt. Og 
det bør fremhæves, at just saaledes findes Strophen i selve vor 
Vises færøiske Tradition, se dens B 40, cf. A 37. 

Ved Sendebudets Indtræden for Kongen finde vi i A 7 en 
sletrimet Strophe: „Hil sidder I, Konning af Blidevinder, en Herre 
over alle F y r s t e r " , — det udhævede Kvasi-Rimord er uægte 
og tilhører en meget sen Tid. Gjentagen findes den DG, E 5 ; 
B 6 har den meningsløse Lin. 2: „Om I lader eder saa nævne", 
C 7 den ligesaa forrykte „og flere vil jeg ikke nævne", gjentagen 
sv. A 7. Det er atter og atter Rimet „hevne", der i Dansk volder 
Vanskelighed, og man feiler sikkert ikke ved at troe, al det skyldes 
en lignende færøisk Form som i Indledningsstrophen. Et yderligere 
Indicium derfor haves i Herredags Vise 13, hvor en analog Strophe 
forefindes, her som Kongens Udbrud ved Melding om Orlogsskibe 
under Opseiling: 
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Det var Goutlands Kongen, 
Han tengde paa sin Æbna: 
„Det er den unge Herredag, 
Han vil sin Faders Død hæbna". 

Et mærkeligt Udtryk findes i Kongens Svar, der imidlertid 
overalt synes forvansket. A 10 lyder det: 

„Beder rnaatte han en Orm være 
Og ligge under høie Tinde" (?) 

(Rimet er her som andensteds „halve minde"). D 8 har: 

„Er det han, den usel Hund, 
Tør vende mig Eg gen den hvide" (V) 

E 7: „Der mig vender Øgen hvide" (!!!) 

Sluttelig træffe vi 136 B 14 en Strophe, der lyder: 

„Hvor saa tør den uselig Hund 
Og vende Eggen den tynde? 
Hans Fader stod mig ikke uden to Hug; 
Ikke gjør han heller mere." 

Rimene og dermed Forvanskningens Natur turde her ligge lige 
for Haanden: i færøisk er et Udtryk for Sværd (eller Spyd) vel-
kjendt: se saal. Fæk. II, 1, 56 = FA 16, 13: hann vå vift egg j a -
t e i n i ; Fæk. II, 17, 91 : heldur å e g g j a t e i n i 1 ; Rimordet kan her 
efter Behag være „meiri" eller „minni". 

Sendebudets sententiøse Svar paa Kongens haanlige Omtale 
af Ulv: 

Op da voxer den Hakke 
med hvasse Tænder i Mund — 

findes i Dansk kun her — A 11, B 16, G 9 (G 19, Vedel; 136 G 16, 
Samme), gjentagen sv. A 11 (og B19); yderligere sees det ved en 
meget naturlig Ideeassociation at have indlistet sig i en Opskrift 
af den sene Romanvise „Torkel Trundesøn" (Abr. 100, 50, Afz. 
37, 50). Færøisk haves den foruden i vor Vises B 28 Fæk. I, 1, 
46; Fø. 156 A67; 173 C 74, D 143, Till. E 44, Islandsk i samme 
Vise, Isl. fk. 28, 39. Ogsaa efter Udbredelsen synes den i Vest
nordisk mere fortrolig end i Dansk. 

Som A 13 haves en velbevidnet Strophe — B 14, G 11, sv. A 
23, etc, — hvori Dovrefjeld nævnes. Denne Visens eneste reelle 

1 Cf. ligcl. FA 22, 8: heldur å gyltum teini. 
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Localitet tyder ligeledes paa vestnordisk Oprindelse. Den i A føl
gende Str. 14 lyder: 

Det da svared det Sendebud 
for det gjorde Kongen Vande: 
„Det er alt Vidrik Verlandsøn, 
Som Striden skal for stande". 

Det vilde være for Meget sagt, at disse Rim ikke findes i Dansk 
— se saaledes DgF. 15, 11, 12, 159 B7 (se endv. 136 A 1, Arw. 5 
B l : stande—Vande). Alligevel høre de hos os til de sjeldnere), 
medens de i Færøisk høre til de mest courante. Lad mig exem-
pelvis blot fra de trykte Samlinger anføre: 

Bondin kemur ut årla morgun. 
glaour fyri uttan vanda: 
sær hann eina stiira borg 
fyri smum durum standa. 

FA 1, 38. Cf. Fæk. II, 12, 54, cf. 58. (1(5. 74). 
Gf. som Modstykke: 

Margreta kemur ut årla morgun. 
tykist koruin i vanda: 
hon så lab hit ljota troll 
fyri kirkjuhorni standa. FA 5, 13. 

Cf. 20, 28, 4(5 (55). 23, 42. Cf. Fæk. II, 2, 13. tolin. Cf. endv. 1, 12, 
74; II, 1, 44; 3, 81. o. s. v. 

Betragter man i disse og andre Citater den særegne Charakter, 
som Lin. 2 gjennemgaaende har — se saaledes endv. Fæk. I, 10, 
58: Tykist komin i vanda, — 8, 22: eykist mi meiri vandi, — I, 
3, 131: elvist nu meiri vandi, — FA 20, 46, — vil man see, at den 
ovenanførte danske Linie „for det gjorde Kongen Vande" særligt 
stemmer med den, og at selve dens puerile Form kunde tyde stærkt 
paa Uoprindelighed hos os. En dybere Indgaaen paa det her An
tydede vilde være at skrive en Bog; jeg haaber, at der engang vil 
undes mig Tid og Kræfter til en indgaaende Redegjørelse for vor 
Folkevisestrophes Technik. Man vil imidlertid kjende den Ejen
dommelighed, som den firelinede Strophes Lin. 2 ofte fremviser, 
idet den mere optræder som en Tankestreg end som et Led i For
tællingen; i Færøisk har den ofte næsten Charakter af en Interjee-
tion, og netop i denne Retning gaaer Eiendommeligheden ved den 
her omhandlede Linie. 

Den følgende Strophe A 15 har som Lin. 2 „han svarede som 
en Mand". Der ligger ikke stor Vægt paa denne Enkelthed: men 
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det er dog værdt at notere, at Linien — bortseet fra en saa sen 
Efterklang som 176 A 24 — kun er mig bekjendt her og i den 
færøiske Opskrift af 455, D 15. Lin. 3 lyder: „Jeg møder imorgen 
i H ø v d i n g s s t o r m " ; — paa det udhævede, intricate Ord skal jeg 
ikke indlade mig dybere; men hvad der end her bør læses, synes 
det utvivlsomt, at vi her have en vestnordisk kenning for os. 

Den følgende Strophe er i A utilforladelig Gonvention, men 
viser andensteds en eiendommelig Charakter. Vi finde som Lin. 3 
Formerne: 

„1 hvæsser eders Spjud, I ,redder' eders Sværd", B 17 
n,Spysser' eders Fod og rider imod, — E l i 
„I .spisser' eders Fod, I rider imod," 136 B 16. 
„I hviissen eder spjul, I skarpen eder svard," Arw. 5 B 34, A 25. 

At vi her have en binderimet Form for os, er indlysende. Netop 
i Færøisk ere disse Former ligesaa almindelige, som de hos os ere 
fremmede. Exempler ere; 

HvOrki malti rokka, ei stokka. Fæk. I, 1, 83. 
Maour så, it"» ormin vå. Ib. 4, 49. 
Teir hogga tilt, teir h'va litt. Ib. 14, 108, etc. 
Baran brytur, Island trytur. Ib. II, 16, 22. 
Brandi brå og mælti svå. Ib. 17, 119 — 20. 
Tao var spell, at jallur fell. Ib. 122 — 23. 
SkipiS er tætt, ta5 liggur i ætt. FA 8, 10. 

Nyere, i Visestilen: 
Ongan ttå tå ræddist eg strid. Ib. 35 43. 
Han skar ud Løg, han skar ud Bøg. DgF. 20 L 34, færøisk. 

At i 10 de oprindelige Rim ere de i Færøisk saa hyppige 
„spjot—å mot" følger af sig selv. 

Om den følgende Strophe gjælder ligeledes, at den i A er 
forvansket til Ukjendelighed, hvad angaaer den sidste Rimlinie. 
Klarere findes den som B 19: 

De rede over al Birtingsmark 
Og over al Birtingsmyre; 
De vare vel femten Kæmper, 
Alle ,leste' i Sadel dyre. 

Hvad først angaaer Ordet „Myr", der findes A—G, E—F, sv. 
A—B, — er dets vestnordiske Charakter jo hævet over al Tvivl, 
som det ogsaa er almindeligt i færøske Viser. I Dansk, hvor Ord 
som „Tved" og „Mad" oftere forekomme, mindes jeg det ikke 
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andensteds uden dog iøvrigt at ville forsværge dets Forekomst. 
„Dyre" er ligeledes i Dansk et sjeldent Ord, navnlig hvor Talen 
er om dets adjektiviske Brug, — selvfølgelig haves det af og til 
adverbielt i den til nu i daglig Tale almindelige Betydning „kjøbe 
dyrt", — se saal. DgF. 26 A 19 (jeg er iøvrigt ingenlunde vis paa, 
at denne Vise er dansk), 159 A 14; 12 A 4, endv. 44 Till. E 22, 
som jeg uden Skygge af Betænkning kategorisk vil erklære for 
norsk, — endv. 56 F 1; i samme Vise „dyre skalt du gjælde", 
C 9, D 7. Som efterhængt Epitheton haves det 44 Till. E 35, 38, 
40, „Kappen dyre", 72 A 67, „Heilede saa dyre", — begge Steder 
kun Vidnesbyrd om vestnordisk Brug; thi om disse to Visers 
Norskhed kan sletingen Tvivl være. Endelig mindes jeg kun 18, 
Svend Vonved, hvor i B U findes „Drotten dyre", C 6 : „Vaaben 
dyre". iMen ogsaa i denne slet overleverede Vise findes Adskilligt, 
der frister til at betvivle dens oprindelige Danskhed1. „Drotten 
dyre" findes fremdeles kun i den vistnok vestnordiske 364, til 
hvilken jeg senere skal komme tilbage; cf. Fæk. I, 12, 9: „hin 
d\ri drottur", 3, 113: „sonin dyra"; 9, 24: „dyra drottning", 11, 
28: „Dagmann dyra", o. s. v. 

Almindeligt er, som alt antydet, „dyre" i Færøisk, se det 
fremdeles som Rimord Fæk. I, 3. 113; 9, 27; 11, 28; 12, 98; II, 
I, 30; 16. 19; FA 8, 51; endv. som Epitheton Fæk. I, 12, 59, 60; 
II, 1, 54; end flere Steder skulle senere anføres. 

Tilbage staaer at omtale Strophens sidste Linie, som i B 19 
har Ordene „ læste i Sadel dyre". Ligelydende haves den D 19, 
E 12; G 25 har „læste i Brynje hin dyre"; F 9 og sv. A 27 har det 
Samme (B36: lasta i svarden dyra!). Hvad vil det udhævede Ord 
vel sige? I Folkevisen kjendes „læst", „læste" i tre Betydninger, 
som angives ved Linierne „Stolt Margret sad og l æ s t e i Bog", 
201 A 3 , „han var skammelige læs t " , 7 B38, og „Porten var 
l æ s t med alle", 159 E 30, „Somme de læs t e op Bruderhusdør", 
— 394 A 28. De to første af disse Betydninger give ingen Mening; 
men den sidste, D: „laasede i Sadel" eller „i Brynje", — hvorved 
man synes at have slaaet sig til Ro med en ubestemt Forestilling 
om, at det maatte kunne tydes som „indesluttede i —", — er 
virkelig ikke stort bedre. For en saadan Udstrækning af Ordets 

1 A 20 det reflexive „veides", 29 det uopklarede „Thraan" [DgF. I 249, 
II C51J, C 13 „Useir", og fremfor Alt det Utal, Visen indeholder af rimløse 
Stropher, der nok kunde tyde paa Indvandring andensteds fra. 
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Betydning over dets naturlige Grænser haves ganske sikkert ikke 
ringeste Hjemmel. 

Strophen, som i færøsk Overlevering er klar nok, giver her 
ligesaa lidt Oplysning om det uklare Ord. Den forefindes foruden 
i vor Vises A84 , B59 paa to andre Steder i de trykte Kilder, 
nemlig FA24, 73 og Fæk. I, 12, 40; paa sidstnævnte Sted, der 
kommer vore danske Former nærmest, lyder den: 

Rtåa teir yvir Birtingsskog 
yvir mork og bleytar myrur; 
sovust ikki ti'h'kir 
at sita til saflla dyra. 

Derimod findes paa et helt andet Sted en Halvstrophe, der synes 
at give et Vink. FA 17, 160 læses: 

Magnus gekk i hogaloft, 
letst i brynju nyggja. 

Jf. færøsk latast i, lata seg i, at iføre sig (Jacobsen, Ordsamling). 

Skulde her ikke muligviis det Ord være at søge, som i dansk 
Overlevering er forblevet uforstaaetV Vil man finde denne For
modning antagelig, har man heri et ret afgjørende Indicium for 
Visens Afstamning. 

Til den her behandlede Strophe slutter sig som B18, G 24, 
sv. A 26, der lyder: 

De red al den mørke Nat 
Over den sorte Hede. 
Der skinned Lys, som det var Dag, 
Alt ud af Yaaben deres. 

Bimet er neppe godt, og det efterhængte „deres" er paa Dansk 
vistnok ellers ukjendt, hvorvel det har sine Analogier i Brugen af 
„mine", „dine". Indsætter man de færøiske Former „hei5i—teira", 
har man en tilfredsstillende Form. 

En Strophe, der kun forekommer som B 20, har her sin Plads: 
den lyder: 

De hugge med Sværd, de skjød med Buer, 
I hvilken som mest formaatte; 
Ud saa gik den røde Sved 
Og Ilden af deres Skjolde. 

To parallele Sætninger i Lin. 1 eller 8 er et kjendt færøisk Træk, 
se foranst. de binderimede Citater, cf. endv. Fæk. I, 8, 45, 10, 13; 
talende er 12, 38. „I hvilken som mest formaatte" findes endnu 
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et Sted, nemlig DgF. 27 A 12, B 6. Ogsaa i denne Vise maa vest
nordisk Afstamning med al Grund formodes (cf. A 1, Lin. 3 : Hun 
bær Pris, for hun er viis). Cf. endv. FA 24, 61 : alt tao, hann 
formåtti. Ogsaa Ordet „Sved" for „Blod" har en stærk vest
nordisk Klang. 

Den nu følgende Strophe, A 20, haves i en Række Opskrifter. 
Den lyder: 

Det var Kongen af Blidevinder. 
Og han hug alt saa fast; 
Vidrik kunde ikke Andet gjøi'e 
End bøde for lians Kast. 

Enslydende haves den D 23, E 1(5, Arw. 5 A 23 har „an bota for 
hugg och kast", — allerede ;her spores Mangel paa Fortrolighed 
med Udtrykket; B 47 har „han holt honom från med hast" (sic); 
dansk G 34 har helt forvansket „end verje sig for resk" (?)'. 
136 B 20 har: „end bøde og for sig kaste" (!) Syv har endelig i F 14 
en Strophe, der lyder: 

Det var Vidrik Verlandsøn, 
Og han hug isaa fast, 
Og fem og ni og tøsser ti 
Hug han af hverende Kast. 

Formen stemmer her end nærmere med Visens færøiske Stropher, 
som lyde: 

lUvar toku at yla hått, 
ornin må ikki lasta: 
hundrad halvt og harlil heill 
taft fell i fyrsta kasli. A 88, li (53, 67. 

Ordet „Kast" for „Anfald" er i dansk Visesprog enestaaende, som 
det ogsaa paa flere Steder, sees at være vraget eller misforstaaet2. 
I Færøisk er det derimod øjensynligt hjemmehørende, hvad dets 
hyppigere Forekomst viser. Gjentagen findes den nysanførte Stro
phe Fæk. I, 3, 166. Cf. endv. II, 6, 56: fimti voru teir kongins 
menn, i5 fullu i fyrsta kasti. Endnu nærmere ved de danske 
Stropher end Visens færøiske, umiddelbare Sidestykker ligger en 
helt andensteds forekommende: 

1 For Fuldstændigheds Skyld bemærker jeg, at som Strophen findes i den 
moderne Optegnelse Gb, der kun er Opkog af Vedel, saaledes har den ogsaa 
indsneget sig i to Nutidsoptegnelser af DgF. 11, se IV Bd. S. 717, 719. 

2 Vi have jo dog i Nutidssprog Talemaaden „give sig i Kast med". 
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Risin sipaSi jarnstongina, 
sipafti hana so fast; 
Grani kundi at skaka sær, 
hann missti hvori, sitt kast. Fæk. 1, 10, 75, 14 ,91 . 

Den charakteristiske Strophe A22: Kongen tog ud en Silke-
traad, eta, der gjentages B 27, C 87, F 23, sv. A 36, — har dog 
for Eftervisningen som færøisk ringe Interesse; jeg skal senere 
vende tilbage til den. Af de Stropher, som fortælle Banehugget, 
er kun een, nemlig F 25, en Betragtning værd. Den lyder: 

Vidrik drog sit gode Sværd, 
Som det var bundet i Kavle (V); 
Han hug paa Blakmand Konge saa hart, 
At Odden gik i hans Navle. 

Dansk haves Strophen gjentagen som 8, 39 med den bedre Redak
tion „drog Sværd af forgyldne Kavle"; i Søstersprogene har den 
en Masse af Sidestykker. Jeg tvivler paa, at Formen „Kavle" med 
A-Lyd kan gjælde for oprindelig dansk, men jeg betvivler ogsaa, 
at den kan henføres til Færøerne. At behandle dette vanskelige 
Sprogspørgsmaal, som for mit særlige Formaal endda neppe vilde 
bringe noget Resultat, ligger over mine Evner. Lad mig for Lyst
havende blot bemærke, at Strophen gjenfindes hos Landstad 17 
B 4 ; cf. endv. DgF. Till. 10 sv. G 30. Med anden Rimform, „hoggi 
han til med avle", se fremdeles Landst. 1, 45; 8, 33 (2, 33). Bugge, 
4. 28. Gf. Fø. 174 G 17; Fæk. I, 14, 84; II, 13, 124, 135; FA 15, 
116: 24, 54. Blot er jeg stærkt tilbøielig til at troe, at den sidst
nævnte Form, hvori „Avl" betyder Kraft, er den oprindelige, og at 
Umuligheden af paa Dansk at tage Ordet i denne Betydning hos 
os har foranlediget alle videre Afændringer af Stroplien. 

Grundtvig har i Indledningen til 10 den ret misvisende Ud
talelse, at de — dengang endnu utrykte — færøiske Texter „ere 
vel desværre ikke fri for Paavirkning af Vedels Text". Nogen 
Sandhed er der jo imidlertid heri; de færøiske Texter have øien-
synlig paa et tidligt Stadium inspireret det øvrige Skandinaviens 
Viser om Gjenstanden; de have derefter levet deres eget Liv og 
gjennemgaaet den for de færøiske Viser fælles Udvikling, der ender 
med en Forfaldsperiode, under hvilken de navnlig ere voxede i en 
formidabel Grad. Og ved Skjæbnens Ironi have de sluttelig med 
den Slugvornhed. som udmærker deres Forfald, tilegnet sig ret 
betydelige Partier af deres egen, danske Affødning i den Form, 
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hvori Vedel har bi agt den paa Tryk. Det er el snurrigt Exempel 
paa de Bølger, der ere gaaede frem og tilbage mellem Landene, 
om hvilke jeg efter mit Kjendskab kan forsikkre, at de ere flere, 
end man tænker sig muligt, og i de fleste Tilfælde uudgrundelige. 
Heldigviis er in casu, hvad Ulfrans Vise angaaer, det l'ra Dansk 
Tilkomne saa lidt assimileret af den oprindelige Digtning, at det 
med Lethed lader sig udrede og fraskille. 

Af Viser, hvis Hovedmotiv er Faderhevn. findes to andre 
charakteristiske i DgF., nemlig 297 og 298. Den første af disse, 
„Liden Engel", viser ingensteds det svageste Spor af vestnordisk 
Oprindelse, ligesom den ikke heller er funden udenfor dansk Sprog-
omraade (Skaane heri indbefattet) uden i en enkelt norsk Opteg
nelse (Bugge 23), som tydeligt viser dansk Afstamning. Ganske 
anderledes er Forholdet med den følgende Vise, „Svend af Vol-
lers løv" . 

Allerede Hovedpersonens Navn er paafaldende: Sagnfigurer 
som en Greve af Smørumnedre eller Hertug af Vridsløselille ligge 
ikke for vor Visedigtning, hvis Phantasi foretrækker at søge langt 
bort i det blaa Fjerne. Vort Land er lille og kjendt af sine Be
boere i en ganske anden Grad end f. Ex Tydskland af sine; vi 
have ikke som i Tydskland Dynaster i hundredviis, der seete lidt 
paa Afstand i Rum og Tid let kunde gjøres til Sagnhelte1. Hvor 
et saa bestemt — og derhos saa meningsløst intetsigende — dansk 

1 Det fingerede „Odderskjær" i 10, der ogsaa maa antages for opstaaet ved 
Forvanskning, kan her kun tages til Indtægt for min Mening. Vi have ganske 
vist et Stednavn i 202, „Grimmer af Akselvold"; men ogsaa ved denne Vise er 
noget Paafaldende i de vestnordiske Navne Orm og Grimmer. Al Danmark 
for Færoerne har været et Fabelland — som omvendt Island for Danmark — 
er paa mange Steder kjendeligt, se blot f. Ex. i vor (ifs G „kongur af Oyrasund* 
— en noget fugtig Besiddelse. Til Eftertanke opfordrer her som overalt det 
Faktum, at den omtalte Vise paa Færøerne forefindes i ren færøisk Sprogform; 
iøvrigt viser den danske Vise intet Spor af færøisk Afstamning, med mindre 
man da vilde søge det i et Par Enkeltheder som G 3 „raske Drenge"; denne 
Betegnelse er udpræget vestnordisk, cf. Isl. fornkv. 11 A 14, — og i 14: „Saa 
vog han Orm hin Unge over det brede Bord", der er uden Sidestykker i Dansk, 
men har en mærkelig Lighed med en færøisk Formej, cf. H—I 29 (paafaldende 
er i denne Opskrift endvidere Farveangivelsen af Roserne: „løverbrune de 
vare"). Disse Træk synes dog for lidet overbevisende, naar derhos hensees 
til, at den færøiske Vise, overfyldt som den er med ,Travere" og andensteds 
forekommende Stropher, i sig selv synes af tvivlsom Originalitet. 
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Stednavn som „Vollersløv" optræder paa denne Maade, er der langt 
mindre Grund til at antage det for oprindeligt end for misforstaaet 
af et i Klangen nærliggende fremmed. Selve Navnet „VallalfS" er 
forøvrigt i Færøisk ikke opfattet som Besiddelsens egentlige Navn, 
idet det i samme Vise efter Rimets Behag vexler med „Vallalund"; 
Grundformen vil altsaa svare iil et dansk „Svend af Vold". 

Visen forefindes østnordisk i nogle og tyve danske Opskrifter, 
af hvilke dog neppe Halvdelen frembyder væsentlige indbyrdes 
Forskjelligheder, — og en svensk, Arw. 15, der skjøndt et slet 
overleveret Fragment, dog ikke er uden Interesse. Vestnordisk 
haves den i fem færøiske og en islandsk Optegnelse. 

Den stærke Overarbeidelse, der charakteriserer vor Folkevises 
sidste, literære Periode, og hvis nivellerende Bestræbelse efter bedste 
Evne udsletter al muligviis foreliggende Eiendommelighed, er stærkt 
fremtrædende i denne Vises Overlevering. Man maa følgelig her 
som ofte være forberedt paa, at de Spor af fremmed Afstamning, 
som have undgaaet Sløifningen, ville være baade spredte, faa og 
svage. Desuagtet ere de efter min Mening umiskjendelige. 

Som det første af disse frembyder sig en Strophe, der er ud-
falden i A. men som til Gjengjæld findes saa at sige enslydende i 
næsten alle andre Overleveringer, saaledes B—C 2, E—F 2, o. s. v. 
Den lyder: 

Hende bad Svenden af Voldersløv, 
Og han var Kongens Frænde; 
De gav hende liden Villurn, 
For han var bedre kjend. 

At der med de fremhævede Ord menes „kjendt fra en fordelagtigere 
Side" og desaarsag mere afholdt, er selvindlysende. I Nutidsdansk 
er man saa langt fra denne Betegnelsesmaade, at man ved en 
Mand, der er „godt kjendt", snarere forstaaer det Modsatte; om 
det i Gammeldansk har været anderledes, maa Kyndigere i saa 
Fald eftervise; jeg betvivler det foreløbig1. I Islandsk stemmer 
derimod Sprogbrugen nøie med den Betydning, som foranstaaende 

1 Et lille Træk troer jeg her at kunne tage til Indtægt. Vedel har efter 
Sædvane i sin Redaktion (trykt som 298 Q) en kort Fortale, hvori læses: „—Ud
gangen lærde, at Her Villum var beder hør t end hans Medbejlere". Aaben-
bart giver dette i hans Dansk en Slags Fortolkning af Ordene i Strophen, der 
hos ham selv findes som 2; at Udtrykket har forekommet ham fremmed, synes 
klart, da han ellers neppe havde ændret det paa denne Maade. 
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Citat kræver, se i Jonssons Ordbog „kenna", C; efter mundtlig 
Meddelse fra Provst Hammershaimb kan jeg yderligere oplyse, at 
„vælkendr maåur" ogsaa paa Færøerne siges ganske, som man paa 
Dansk siger „en flink Mand". 

Et Par Smaatræk, som ikke heller findes i A, maa her yder
ligere omtales. Dr. Olrik har stillet denne Opskrift først og har 
tiltroet den i dens Kortfattethed at give Visens Grundlinier med 
størst Renhed; forsaavidt man accepterer min Betragtning, maa 
man nødvendigt see den som ufuldstændig, hvor den fattes Mo
menter, som ikke blot findes i andre danske Opskrifter, men som 
haves i Færøisk og Islandsk1 

Et gjennemgaaende Træk er saaledes Svends Nedslaaethed 
over, at en Medbeiler er ham foretrukket, hvorved et Ordskifte 
mellem ham og hans Moder foranlediges. Paa dennes Spørgsmaal 
om Grunden til hans Sorg svarer han C 5 : 

,Ikke da fattes mig Guld eller Siilv 
Og ikke don Vin s a a r e n e " . 

Min Opmærksomhed for vestnordiske Træk er under en mere 
end tiaarig næsten udelukkende Beskæftigelse med Viserne vakt 
paa et sent Tidspunkt; man maa tilgive mig, naar jeg ikke overalt 
trøster mig til at udtale mig med den mest absolute Sikkerhed. 
Bestemt tør jeg kun sige, at jeg ikke andensteds mindes det ud
hævede Epitheton i Dansk, hvor „den brune Mjød, den klare Vin" 
ere de staaende Betegnelser, og hvor „Vin" altid er Rimordet (en 
lille svensk Ejendommelighed haves her, idet „Mjød" oftere i Svensk 
er Rimordet, se f. Ex. DgF. Till. 2 sv. A 18 (IV Bd. S. 585), Afz. 
18, 37, = DgF. 305 Ad 13; E. Wigstrøm I, 8, 18). Normalt er 
derimod Ordet i Vestnordisk: 

Biå teir koma i bruo'arhus 
at drekka tann mjo<Mn reina, — 

Fæk. I, 9 , 17. Cf. FA 2 5 , 13(3; cf. Isl. fk. 31 A U. Se yderligere 
Fæk. I, 2, 19; 12, 33. 

Moderens videre Forestillinger afskjæres ved en Erklæring om, 
at Villums Held skal koste ham Livet. K 10 lyder denne: 

„For hende skal ungen Hr. Villum 
T a a l e saa haard en Død". 

1 [I indledn. til DgF. 298 findes kun udtalt, at handlingens oprindelige 
omfang findes i d. A samt sv. og isl. Der findes intet om, hvilke opskrifter 
der har bevaret mest af enkelte stropher. A. 0.\ 
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Enslydende N 10, O 12, P 9. Jeg trøster mig til at sige, at „taale" 
ikke i Dansk er et naturligt Udtryk; desaarsag findes det ogsaa 
19 ændret til „lide den haarde" —, L9 „have saa haard en Død". 
Derimod er det i Færøisk det normale Udtryk. Se saaledes Fæk. I, 
2, 182: „Hann skal haroan deySa tola", ligel. II, 5, 39, FA 24, 6, 
8, 63. Se endv. ib. 17, 4: „har for tolir hon deyd"; Fø. 137, 38: 
„Elin tolir fy ri teg deyd«. Cf. iøvrigt DgF. 178 A 22, G 15, 325 A 19, 
hvor Ordet er bedre hjemlet som „underkaste sig". 

Paafaldende er dernæst Strophen A 7, der beretter den unge 
Villums Fødsel. Vor Folkevise har for Sligt i Øst- som i Vest
nordisk sine bestemte Formler. Toliniet haves i Dansk og Svensk 
egentlig kun lo; den førstes Type er: 

Liden Kirsten hun gik sig i Slenstuen ind; 
Der føder hun sig- saa liden en Kind. 263 G 9. 

Kun et Par moderne Exempler haves paa Strophen i dens Renhed; 
ellers er Formen „de lidel smaa Kind", saal. 275, 10; 442 B 3 etc. 
En enkelt Gang varieres Rimet som i 264, 7: — en Søn baade 
faur og fin. Til denne slutter sig for den vedtagne Tvillingfødsel 
Strophen 84 G 31: 

De bredde ud det Silke blaa; 
Snarlig fødde hun de Sønner smaa. 

Den forefindes — iøvrigt næsten kun moderne — i et Utal af 
Overleveringer, dansk-norsk ofte varieret som i 263 G 11: der fødte 
hun to smaa Tvillinger paa, — svensk som i 271 Bil. I, 14: — 
sonerne två. En tredie Strophe med Rimene „Bure—prude", 266 
B 14 beretter kun undtagelsesviis om Fødsel. 

Fireliniet haves i Dansk en Række af Former, der i Grunden 
kan siges at være en enkelt Strophe, som i vidt Omfang afændres 
ved Rim. Som Type for den kan opstilles: 

Det var ikke efter 
Maaneder uden fem; 
Dronningen gik i Bure, 
Hun fødde saa høvsk en Søn. 33 A 11. 

(Foruden andre Steder gjenfindes den 298 125, L 24, N 28). I 33 
D6 haves Varianten „en Søn saa væn" (ligel. 298 0 31, P30; G 13 
har „saa skjøn"). 250 B 14 har Formen yderligere ændret: — 
„Maaned foruden een" — „saa væn" (298 K28); 33 B 8 har „saa 
smuk en Søn"; 60 C 14 „Søn saa skjøn". 
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Lidt videre gaaer Forandringen i Strophen: 

Det var ikke efter 
Maanedei- foruden to, 
Fru Sidsel ganger i Høieloft 
Saa væn en Datter at faae. 250 F 13. 

60 A 20 har her „Dage to-; Betegnende er det, at blandt denne 
ellers sjeldne Variants Forekomster findes en norsk, nemlig Bugge 
23, 15, om hvilken fra Dansk overførte Vise ovenfor er talt; ellers 
fattes denne Stropherække ganske i Vestnordisk. 298 F 14 har i 
Lin. 4 „hun fødde en Søn saa prud", hvad der ikke kan gjælde 
for Rim; vistnok er denne Udgang Reminiscens fra den forhen 
omtalte, toliniede, 266 B 14. Et Sidestykke haves vel i et af Vi
sens egne færøiske Sidestykker, nemlig Fø. 173 C46, hvis Lin. 2 
har den underlige Form, „dult er dopul huga"; Tilfældet er mær
keligt, da disse to Steder ere de eneste mig bekjendte, hvor „prud" 
paa denne Maade optræder i fireliniet; men at der skulde være 
nogen Forbindelse mellem, dem maa jeg efter den færøiske Strophes 
øiensynlige Uoprindelighed dog bestemt betvivle. 

Helt ændret haves Strophen dernæst i Formen: 

F y r r e t y v e Uger derefter, 
Der Skoven gjordes grøn, 
Den Frue hun gik i Bure, 
Hun fødde saa høvsk en Søn. 

298 B 15. C 15 (Søn saa skjøn). Q s23 (Vedel). H (i, m. 

Denne Strophe er den egentlig charakteristiske for vor Vises danske 
Form, som det overalt klart fremgaar af Fortællingen, at Villum 
— den ældre — blev dræbt umiddelbart efter Brylluppet; alle de 
forhen anførte Stropher ere desaarsag at ansee for Meningsløsheder. 
Dens Hjemmel her sees yderligere af, at den i Modsætning til alle 
de andre er ganske uden Sidestykker, — bortseet fra en eneste 
moderne Gjentagelse, 297 M 19. 

Endnu en Afændring af Strophen, hvori Tidsangivelsen helt 
er forsvunden, haves sluttelig i Varianten: 

Det stod sig saa længe 
Til allerførst i Høst: 
Hun gaaer sig i Bure, 
Hun fødde en Søn saa trøst. 

297 D 31. A 26. B 25. C 26 (Det var ikke derefter uden 40 Uger i Høst). 
Danske Studier 1907 7 
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Denne Strophe er for „Liden Engel", hvad den foregaaende er for 
„Svend af Vollersløv"; som man kunde vente, findes den i 298 et 
eneste Sted, nemlig M 27. Forvildet findes den iøvrigt i en enkelt 
Opskrift af „Torkel Trundesøn", til nu kun trykt i dens svenske 
Variant, Arw. 36, 150. 

Man vil af denne Redegjørelse see, at man i Dansk som An
givelse af Maanedernes Forløb finder Tallene en, to og fem; Tallet 
n i , som man skulde vente at træffe oftere, haves omskrevet som 
„fyrretyve Uger", og endda findes dette kun som en 298 specielt 
tilhørende Form. Selve Nitallet findes imidlertid paa et Par til nu 
uomtalte Steder; Strophen lyder: 

Det var ikke derefter Maaneder, 
Maaneder uden ni, (!) 
Hun gik sig udi Buret, 
En Søn fødde hun udi di. 298 A 7 ! . 

En Smule ændret, men dog ligesaa lidt troværdig haves Strophen 
i Gjentagelsen E 9, hvor Lin. 4 lyder: „Hun fødde en Søn derudi". 
Endnu forekommer Strophen kun eet Sted, nemlig 312 G 38, hvor 
Slutningslinien lyder: „Hun føder en Søn fordi". (!!!) 

Hvad kan vel Grunden være til, at denne Rimform — for at 
bruge en populær Vending — „slaaer Sludder", hvor den forsøges? 
Ja, en Forklaring vilde det være, hvis man — som Tilfældet var 
med „evna—hevna" — turde antage den for at stamme fra et 
Søstersprog, hvis sidste Rimord ikke har kunnet accepteres paa 
Dansk. Og see vi os om, ligger dette Rimord lige for Haanden i 
en hel Række af vestnordiske Stropher, der ikke blot omhandle 
samme Gjenstand, men som i de paagjældende Sprog uimodsigeligt 
ere de principale og dominerende. Vi finde saaledes: 

Norsk: Heime sat bon Kristi friiga 
uti månanne nfe, 
til de6 leiå at stundo dei 
hon sill' eige sonen fri'Se. 

Landst. 13, 21. 18, 4. Bugge 5, 5. 19, 5, toliniet. 

Færøisk: F rugvin læt seg vid barni ganga 
iiiggju manar sfnar, 
til at hennara stundum leift, 
hon føiMr ein svein so i'rfdan. 

DgF. 262 I 6. H 7 (so l'fnan). Fø. 173 (o: Svein af Vallalfft) B 39. E 27. 
C 44 (ffnan). D 123 (ligel.). Fæk. I, 1, 32. 3, 214. FA 25, 57, 119. 

1 („udi di", vistnok = gl. d. i thi („med det samme", Kaikar 1350). A. O.] 
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Islandsk: Fruin sitr i" ri'kinu 
ni'u månu6i ein, 
allt til |>eirrar slundar, 
er fæddi hun fri (Ian svein. 

Isl. fornkv. 28 B 33 (o: Logi f Vallarhlfo). 

Cf. herm. den gængse toliniede Form: 
I'egar ao sol å fjollum skein, 
Svfah'n fæddi fn'iian svein. 

Isl. fk. 33, 29. 47, G. 61 A 58, etc. 

Man tilgive mig den vidtløftige Undersøgelse, som jeg her offrer 
paa en tilsyneladende Ubetydelighed: i et saa stort Spørgsmaal, som 
jeg her for første Gang reiser, finder jeg det nødvendigt at gaae til 
Bunds i Tingene. Jeg finder selv i den Parallel, jeg drager, et af-
gjørende Beviis for den her ventilerede danske Strophes Herkomst. 
Og det bør ikke lades ude af Betragtning, at den som ni Maaneder, 
= 40 Uger, angivne fulde Svangerskabstid specielt har hjemme i 
298 og ikke i nogen anden Vise: selve Tidsangivelsen er endnu 
husket i den føranførte, fortrinlige danske Omdigtning af Strophen, 
der findes B—C 15 og ellers ikke kjendes i nogen nordisk Folkevise. 

Jeg bemærkede, at den danske Forvrængning af den vestnor
diske Strophe endnu findes et Sted, nemlig 312 G 38. Vil man 
spørge mig, om jeg ogsaa vil ansee denne Vise for vestnordisk, er 
mit Svar, at en Enkelthed i vor Folkevise aldrig kan tages for et 
afgjørende Beviis; kun gjennem Massen af saadanne kan en Sand
synlighed præsteres. Den nævnte Optegnelse af 312 tilhører Grev
inde Christianes Haandskrift, i hvilket netop en Optegnelse af 298 A 
findes; fra denne kan Vanskabningen let have listet sig videre1. 

1 Vil man i 312 søge efter fa'i-øiske Spor, findes iøvrigt et Par ganske 
mærkelige. Str. A 3, som enslydende haves B 4, C 3, D2, — lyder: 

Vangen laa hendes kjær Moder, 
Og Drømmen kunde hun vel raade: 
„Du vogte dig, min kjær Datter, 
Alt for saa megen Vaade!" 

Gjentagen findes denne Strophe kun i den fællesnordiske Vise DgF. 324, 
hvis Herkomst atter bliver et Spørgsmaal for sig; dog fattes den i Svensk, 
medens den haves haade f'ærøisk og islandsk. Men selve Rimformen ,raade 
— Liv i Vaade* er specifik færøisk, se saaledes Fæk. II, 13, 72; 10 Cc; FA 15, 
20—21, 98—99; nyere 35, 68. Den i 312 følgende Strophe A4 etc. har Ordene: 
„Hr. Gjøde stunder efter Ære din som |Falk efter vilden Brad". Gjentaget haves 
dette Billede paa to Steder i Fæk., nemlig II, 3, 64 og 13, 116: „Eg eri so gladur 

7* 
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At Optrinet paa Legevolden, A 11—12, væsentlig er vestnor
disk, vil sees af Dr. Olriks Indledning til 293 og nu hans „Drengene 
paa Legevolden" DSt. 1906, 97—99; jeg skal ikke gaae dybere ind 
derpaa, da ud over dette Factum Intet videre deraf lader sig direkte 
constatere. En i B derefter forekommende isoleret Strophe 23 viser 
den under „Ulv van Jern" omtalte Vanskelighed ved i Dansk at 
faae Rim paa „hevne"; Strophen er imidlertid for ubetydelig og 
for slet bevidnet til, at nogen Slutning fra den tør drages som fra 
et i Visen oprindeligt Element. Vedel har Q 11 en analog, forøvrigt 
ikke direkte tilsvarende Strophe, hvori Lin. 2 lyder „med Sind og 
fuldgod Evne" (cf. yderligere 40: „Som han havde da udi Evne"); 
at færøisk Tradition ligger bagved disse, er det efter det forhen 
Udviklede umuligt at betvivle; men i deres isolerede Forekomst 
bevise disse Linier neppe Andet, end at Vedel har haft Kjendskab 
til en Variant, som sandsynligviis har været ægte færøisk. En Kilde, 
der er forskjellig fra alle kjendte danske, spores med Sikkerhed i 
hans 7, hvor Linierne „Ikke er jeg udi Herre træde (r1) eller gjort 
af Frænder imod" viser tilbage til den for denne Vise særegne 
Strophe Fø. 173 B 24, hvori det hedder: „Ei eri eg af sottum sjukur, 
ei frændur låti5 liv". — B 23 har forøvrigt et Steds i Visen et Slags 
Sidestykke, nemlig Stropherne P 50—51. Der er den Mærkelighed 
ved dem, at de tilhøre en anden, utvivlsomt vestnordisk Vise, idet 
de nemlig ere Varianter af Stropherne 27 A 35—36, B 26—27. For
blandingen kan imidlertid let have fundet Sted paa dansk Grund, 
og jeg tør ingen Vægt lægge paa deres Forekomst. Paafaldende 
er det unægtelig, naar ogsaa det i Visen Indblandede, som i de 
her nævnte Tilfælde, er udpræget vestnordisk. 

Lige saa liden Betydning kan lillægges en anden Indblanding: 
da Svend skal'ride til Thinge, siger Kongen F 3 0 : 

„Jeg vil laane dig af mine Mænd 
Og slig alt som de ere: 
Som Viderik Verlandsøn, 
Kong Diderik ud fra Berne". 

Gjentagen 0 61 (Lin. 2: di som kan gjøre Værn). Strophen fore
kommer bedre formet 8, 28; 10 E 2, men synes ingen af disse 

at fylgja tær sum fuglur å villini bn'iS". løvrigt er det gammelt i Vestnordisk, 
cf. HelgakviSa Hundingsbana II, 43: „Nu em ek svå fegin . . . sem åtfrekir 
65ins haukar, er val vitu varmar bråSir". — Endnu et lille Træk ved Visen 
skal senere omtales. 
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Steder at have hjemme; troligere synes dens Variant 16 A 16, 
B 17, Q 18, Arw. 6, 18. Uden for Dansk forefindes den ikke, saa 
vidt mit Kjendskab rækker, i nogen nærliggende Form. 

Noget Mere synes Stropherne A 28—29 („Nu haver jeg standet 
dig 15 Hug" osv.) at kunne sige, idet de utvivlsomt tilhøre „Ulv 
van Jern". Kun den første af dem er imidlertid ægte og vel be
vidnet; den findes 10 B 26, C 35, D 24, E 17, A 21 (lidt ændret), 
desuden 136 B21, Arw. 5 A 34, B38; norsk haves den Landstad 
12, 51 (Kvikisprakk HermoOson). Den anden er derimod en Spe
cialitet, der foruden her kun forefindes 10 G 36, og som kun kan 
gjælde for en dansk provinsiel Udtværing. Hvor den ægte Strophe 
forefindes sammen med den, kan ingen Tvivl være om, at begge 
ere indvandrede paa dansk Grund. 

Endnu en charakteristisk Strophe fra vor 10, dennes A 22 
o. s. v., „Kongen tog ud en Silketraad" — findes indblandet i vor 
Vise. Foruden G 31 findes den kun hos Vedel, Q 44. Det er ganske 
vist paafaldende, at dette er dens eneste Forekomst udenfor den 
anden færøiske Vise. Ligheden i Motivet maa imidlertid her som 
ved de foregaaende Stropher give Forklaringen; jeg seer her ligesaa 
lidt som ved dem nogen Grund til at formode, at Sammenblan
dingen skulde være skeet udenfor Danmark. Jeg bemærker endnu, 
at hvormegen Grund der end kan være til at tiltroe disse Stropher 
færøisk Afstamning, er i hvert Fald ingen af dem overleveret i 
færøisk Digtning. 

Ganske andet er Forholdet med den i G følgende Strophe 32, 
der, skjøndt kun her forekommende, er det Interessanteste i hele 
Visen og det mest afgjørende Beviis for dens vestnordiske Afstam
ning. Den lyder: 

Det var ungen Villum, 
Han drog ud sin Sværd hin b l a n k e ; 
Saa hog han Svenden af Vollersløv, 
At Odden i hans H j e r t e stod. 

Strophen er, som man seer, rimløs; jeg har alt andensteds 
gjort opmærksom paa, at det Forvanskede og Meningsløse ikke 
sjeldent i sig selv er Beviis paa Oprindelighed og paa en til en 
vis Grad tro Overlevering. Og en Kjender seer her ogsaa ved 
første Blik, hvor Rimene ligge. 

Det anførte Sted er i hele den østnordiske Visedigtning Stro-
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phens eneste Forekomst. Fra Vestnordisk kan derimod anføres et 
Utal af nærmere og fjernere Sidestykker. Her til Exempel et Udvalg: 

Kristin stendur å gravarbakka, 
helt nm brandin bjarta, 
rendi hann so fyri kongins brost, 
at oddurin stort i hjarta. 

Fø. 171, 27 (o: vor „Knud af Borg", DgF. 195). 

Tafi var Ormar Torolvsson, 
hann heldur å brandinum bjarta, 
rendi so fyri kattins brost, 
at oddurin stod i hjarta. Fæk. II, 12, 61 . 

Ded var Steinfin Fefinson, 
ték til dei pilinn' bjarte, 
så skaut han til den Skome-Sjessa, 
at odden sto6 i hennars hjarte. Landst. 4 A 13. 

Jallgrfmur rtåur å grønum volli 
vift si'num brandi bjarta; 
ein fleyg orvin fyri hans brost, 
tå neit inn at hjarta. Fæk. II, 6, 65. 

Som Steder, hvor samme Rimform haves, se endv. en oftere va
rieret Strophe: 

Sjunlur biftur sina menu 
klæSast i brynjur bjartar, 
standa nu so menniliga 
og ei hava kalvahjarta. Fæk. I, 14, 4-7. 

Cf. herm. DgF. Till. 10 fær. B 55 (A 80). Cf. Lst. S. 138, Note, = 41 , 
S. 381, 11. - Se end. Fæk. I, 2, 146; 10, 35; 14, 113; II, 1, 65 ; 
5, 5, 10; 17, 118; FA 22. 14; Lst. 9, 18: 60, S. 531. 

Se endelig som islandske Exempler l'sl. fk. 28, 17; 49, 12; 5G, 6. 
Nogle Forekomster i DgF. skulle senere omtales. 

At Strophen 298 G 32 er en ægte Rest, der undtagelsesvis er 
bevaret fra Færøei'ne, er netop paa Grund af Forvanskningen saa 
øiensynligt: allerede paa Optegnelsens Tid har Rimordet paa „Hjerte" 
været for fremmed til, at man har forstaaet det. At Ordet „bjert" 
(eller „bert") ikke er ukjendt i Gammeldansk sees jo tydeligt navnlig 
af Exemplerne hos Peder Lolle; ogsaa sees i Kalkars Ordbog et Par 
Exempler paa Enkeltmands senere Brug af Ordet i bunden Stil, 
der om dets Almenkjendthed dog neppe oplyse Mere end min egen 
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Ringheds lignende Brug af slige Ord beviser for Nutidens Vedkom
mende. For Folkevisen, som vi have den, synes det allerede obsolet; 
den eneste Forekomst i denne, som jeg ikke bestemt tør mistænke, 
er Stedet 7 A44 etc.: „Der skinner i den første Skjold en Løve 
alt saa bert". Enkelthederne ved denne Vises Genesis — hvortil 
et Bidrag senere skal gives — ere imidlertid saa lidet opklarede, 
at dets Afstamning ikke heller her staaer fast; se iøvrigt Grundtvigs 
Bemærkninger om Ordet IV, S. 651, hvor flere Oplysninger gives 
om Brugen i Østnordisk. „Bert" for „bjert" er iøvrigt almindeligt 
i Dansk; P. Lolle og Vedel kjende kun denne Form. 

Jeg har alt forhen gjort opmærksom paa, at det Tilforladeligste 
af Alt i Viserne er deres Rimforraad, taget i det Store og Hele. 
Og det bør tillige mærkes, hvad der følger af sig selv, men som 
dog ikke er tilstrækkeligt paaagtef, at hvert Sprog i saa Henseende 
har sine Ejendommeligheder. Hvad man navnlig endnu sletikke 
har forstaaet, er, at disse kun tildels ligge i Sprogets Natur, men 
ofte skyldes Luner. Som Hang til visse Rim kan ligge i en Digters 
Individualitet, saaledes kan en lignende Forkjærlighed provinsielt 
forefindes uden at sproglige Grunde dertil kunne paavises. 

At Rimene „bjerte—Hjerte" ere vestnordiske, vil man neppe 
aftviste mig. De forefindes et Par Steder i DgF., nemlig 2 B 5 og 
44 A—B 25. Men da begge disse Visers Danskhed er suspekt — 
til den første skal jeg senere komme tilbage — maa man ikke tage 
disse Forekomster som Beviis for Rimets Existens i Dansk. De 
maa tvertimod være et Argument til for deres vestnordiske Op
rindelse. 

Om Resten af Visen er kun lidet Mere at melde. A Hl har 
Begyndelsen: 

Det var Svenden af Vollersløv, 
Det var hans sidste Ord. — 

Man vil vist give mig Ret i, at der er noget Vestnordisk ogsaa 
i Klangen af disse Linier, som angive en kort Replik efter Bane
hugget. Og det er neppe en Tilfældighed, naar denne Halvstrophes 
andre Forekomster i nordisk Digtning ere 312 C 41 — om Visen 
er forhen talt — og Fæk. II, 9, 75. 

I det for mig uforstaaelige „Skjuling" eller „Skivling", B 30, 
G 31, D21, maa jeg formode et Fremmedord gjemt1. I Alt, hvad 

1 [Oldn. ski/Ung, n. skyling, beskærmelse; „jeg giver skjuling over ham", 
vistnok = jeg tager ham i min varetægt, jeg arresterer ham. A. O.] 
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videre følger, findes intet fremmedartet Spor, et talende Vidnes
byrd om, at den sidste Udtværing er uafhængig af færøisk Over
levering. 

Om Visen kan jeg sluttelig ikke afholde mig fra nogle Be
mærkninger. At dens Grundlinier renest forefindes i Islandsk, er 
uimodsigeligt; men at Island desuagtet har faaet den fra Færøerne 
og ikke omvendt, er ligesaa umiskjendeligt. Det sees ikke blot af 
forskjellige, charakteristiske Stropher, som paa Island kun forefindes 
i denne Vise, men som paa Færøerne have en vid Udbredelse, og 
om hvilke det vilde være fornuftstridigt at troe, at de gjennem en 
fra Island indført Vise skulde have udbredt sig saaledes. Det sees 
fremfor Alt af en Linie som Isl. fk. 28, 40, Lin. 2: „skortir ikki 
féo". Den er ligesom „gott er at taka til evna" charakteristisk for 
færøisk Technik — se Fæk. I, 2, 98; 3, 6; II, 13, 27; 17, 45, 
o. s. v. — medens den i Islandsk kun forekommer her. Det er et 
ikke sjeldent Phænomen, at en Vise andensteds er opbevaret bedre, 
end hvor den er digtet. Et Forfald er, som sagt, kjendeligt nok 
i de færøiske Viser, og ingensteds viser det sig stærkere end i 
„Sveinur i VallaliO", hvis Opskrift D er voxet til et rent Monstrum 
paa 186 Stropher. Det er et sandt Repertorium, hvor Alt, hvad 
Øerne eie af Fællesstropher vedrørende Beilen, Søfart, Drab, Barsel, 
Opfostring, Slagsmaal, Krig i stor Stil og sluttelig Bryllup findes 
ordnet i Rækkefølge som Registre til en Spilledaase og lires af 
med en maskinmæssig Sikkerhed, der næsten er uudholdelig. 

Jeg betænker mig, som sagt, ikke paa at fastslaae, at en fær
øisk Vise er udvandret saavel til Danmark som til Island; lad mig 
herved dog ikke lægge Skjul paa, at den islandske Vise indeholder 
enkelte, paafaldende Træk, idet den paa sine Steder fremviser 
Stropher af ublandet dansk Afstamning, der ligesaa lidt findes i 
den færøiske Vise som i nogen anden til nu kjendt islandsk. Jeg 
maa have Lov til at gaae lidt dybere ind paa denne Sag, som 
giver en Illustration af de mærkelige Strømninger, der have fundet 
Sled i Folkevisens Forplantning, — Strømninger, over hvilke jeg 
kun kan kaste et Streiflys uden at forklare dem. Selv en saadan 
blot Paaviisning af dem — Exemplet kunde vælges paa Snese af 
andre Steder — er lærerig under Forhold, hvor endog Kjendere 
indbilde sig helt at have opklaret en Vises Forhold ved en 
kategorisk Angivelse af, at den fra et Land er indvandret til et 
andet. 
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Den første af disse Stropher er 4: 

Vilhjalm harm festi, 
en Logi hennar misti; 
svo syrgir hann eptir hana 
sem fugl å aldinkvisti. 

Det er en i Dansk ofte og stærkt varieret Strophe, der her fore
ligger; lad mig som fire forskjellige ,Typer blot henvise til Stederne 
86 A 2 , 195 A l l , 140 G 31 og 82 R 19. Udenfor Danmark er 
den næsten ukjendt; Svensk findes den kun paa to Steder som 
umiddelbar Gjengivelse fra Dansk; Norsk haves en eneste forvirret 
Reminiscens fra den i Landst. 18, 36. Bugge 5, 37. Færøisk haves 
en lignende, der har indsneget sig i en af de fem Optegnelser af 
„Risin og moygin", Fø. 165 Aa 13: 

„Skemta tu tær vid lindarkvist, 
sig so, tu hevur få jomfru mist1'. 

Jeg tør desværre ikke gjøre mig til af al have gjennempløiet 
alle utrykte færøiske Kvæder, men kjender af disse dog Alt, hvad 
der staaer vor Folkevise nær. Islandsk haves kun det her anførte 
Citat. Om dets danske Forbillede kan ingen Tvivl være: det er 
den første af de anførte Typer, Strophen fra 86: 

Hr. Herman han fæste Fru Mergrete, 
Hr. Flores han hende miste; 
Saa saarc da sørged de unge To 
Som vilden Fugl paa Kviste. 

Den- er i den nævnte Vise, „Flores og Margrete", constateret 
med en næsten enestaaende Sikkerhed, idet den haves A 2 , C4, 
D—H2, K—L2, — de i Rækken manglende Led B og I fattes 
Begyndelse, — desuden i Visens svenske Oversættelser, Afz. 36, 1, 
Gyllenmårs 39, 2. Egentlige Gjentagelser har den derhos ingensteds 
uden, om man saa vil, i den anførte islandske; nærmest staaer den 
i Dansk 285 F17, hvis Lighed er temmelig fjern, — samt endnu 
en Strophe, som strax skal omtales. 

Der er nemlig endnu et Sted, hvor paa Færøerne en Erindring 
om den er opbevaret, men i en dansk Vise og i dansk Sprogform. 
Visen er trykt som DgF. 355 C, hvis Str. 10 lyder: 

„Du svare dem skjott, du svare dem brat; 
Din Ære kan du ikke miste; 
Spørger det bolden Hr. Niels, 
Han sørger som Fuglen paa Kviste •". 
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Den efterfølges af en Rimvariant, 11, der lyder: 

„Svare dem skjott, svare dem brat: 
Din Ære kan du ikke spilde; 
Spørger det bolde Hr. Niels, 
Han tykkes det være saa ilde". 

Der viser sig nu den Mærkelighed, at den islandske Strophe har 
en tilsvarende Ledsager. 28, 5 lyder: 

På var Yilhjålmi vi'flu gefifl, 
Logi botti illa: 
allan bar hann vilja til })ess, 
herrans li'fi ao spilla. 

At Analogien i disse to parallele Combinationer skulde være 
et Spil af Tilfældet, er, som Enhver kan sige sig selv, ganske 
utænkeligt: de maa — da den ene ikke her kan stamme fra den 
anden — have en fælles Kilde. Islandsk 4 viser, som sagt, med 
mer end almindelig Bestemthed tilbage til „Flores og Margrete", 
hvad der kan være saa meget mere sandsynligt, som denne Vise 
ogsaa haves i færøisk Form, Fø. 128 (dens B trykt FA 29). I Visen, 
som den haves i to lidet afvigende Opskrifter, findes Strophen dog 
nu til Dags ikke; men Enhver vil see, at dens Begyndelse er tabt1. 

Den sandsynlige Formodning bliver altsaa følgende: „Flores 
og Margrete" er i sin Tid fra Danmark indvandret til Færøerne 
— om d e n n e Vises danske Oprindelse er ingen Tvivl mulig. Af 
dens færøiske Form haves to sammenhængende Stropher bevarede 

1 Grundtvig skriver (II, S. 424) at den færøiske Optegnelse „bærer i poetisk 
Henseende Prisen for alle de dansk-svenske", — min Mening er her undtagel
sesvis stik modsat hans. Den har kun det negative Fortrin at have fjernet et 
anstødeligt Træk, men er ellers i alt Positivt slettere end den oprindelige Vise. 
Jeg kan ikke afholde mig fra lier at gjøre opmærksom paa en Enkelthed. En 
forvildet Strophe, der som himmelfalden — fuldkomment idiotisk — optræder 
som A 17, lyder: 

Geyti spenti buga sin, 
tar iS hann lå i loyni: 
pilan kom fyri Heimans brost, 
hin onnur 6rv hann goymdi. 

I Visen er ellers ingen Geyti nævnt; at her er Tale om Geyti Aslaksson, 
vor Palnatoke, — se Fæk. II, 17, cl. Landst. 15 — er klart. Af Strophen findes 
imidlertid andensteds intet Spor. Men det kunde næsten see ud, som om vi 
her have bevaret et Moment af en ellers tabt Slutning paa Visen, hvor Geyti 
fra et Baghold tager Hevn over Kongen ved „hin anden Pil, han gjemte*. At 
den nu kjendte Slutning paa „Geyti Aslaksson" er secundær — Sammensmeltning 
med en anden Vise eller sen Tildigtning — seer Enhver. 
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som Isl. fk. 28, 4—5; allerede paa den Tid, da „Sveinur i Vallah'5" 
udvandrede til Island — den kan forøvrigt godt være forholdsviis 
sen — var Bevidstheden om deres rette Hjemsted tabt, saa at de 
have kunnet indliste sig i en Overlevering af denne. I Tidens Løb 
ere de — som Figura udviser — paa Færøerne glemte sammen 
med hele Begyndelsen af „Flores og Margrete"; men en Erindring 
om dem er dog ogsaa der bevaret i to Stropher, der — hvad der 
har hundrede Analogier i Folkeviserne — ere modellerede efter 
dem og ligesom skaarne over samme Læst; det er de to i vor 355 
CIO—11 opbevarede. 

En ligesaa udpræget dansk Strophe haves i den islandske Vises 37: 

„HeyrAu (3a5 nu, modir min, 
eg mun spyrja [)ig: 
hvafl vard mfnum foftur afl bana? 
dyl |)i'i ci |)ess mig!" 

Det er en af den danske Techniks mærkeligste Frembringelser, 
denne Strophe, hvis Lin. 1, 2 og 4 ere constante, og i hvis Lin. 3 
et hvilketsomhelst Spørgsmaal kan putfes ind; vi finde den paa 
denne Maade i DgF. varieret i henimod halvhundrede Exemplarer. 
Til det øvrige Skandinavien har den kun bredet sig i ringe Omfang; 
svensk findes den nu og da sammenfaldende med Forekomsten i 
Dansk, saal. Arw. 163, 24, ligeledes 143, 9 (den danske Vise har 
Strophen, men ikke paa samme Sted), 5 A 20, o. s. v.; uafhængig 
af kjendt dansk Overlevering dog nu og da som Arw. 1, 4: 15, 11. 
I rent norske Viser forefindes den et Par Gange, saal. Lst. 9, 40; 
13, 27, 47; men ogsaa her er dens Sjeldenhed talende nok. Islandsk 
haves den kun paa det nævnte Sted; Færøisk kun paa to, af hvilke 
det ene er Fø. 156 B6 (Palle Bosøns Vise, her let varieret); det 
andet er mærkeligt nok en Opskrift af „Sveinur i Vallaliå", Fø. 173 
C 46. Det er unægtelig paafaldende at see den danske Strophe i 
denne Vise og i sin Forekomst nøjagtigt sammenfaldende med dens 
faste Plads i Dansk, — se 298 A 14, gjentagen i de følgende 14 
Opskrifter. Jeg har imidlertid alt urgeret, at man i Folkevisen 
aldrig tør drage Slutninger af et saa enkelt Træk. Som bekjendt 
har Vedels Tragica været dyrket paa Færøerne og paa mangfoldige 
Steder efterladt Spor. At en enkelt Strophe fra denne kan være 
indkommen i en enkelt Overlevering af en færøisk Vise, er en 
naturlig Ting. Med Strophens færøiske Forekomst er ogsaa den 
islandske for klaret.— 
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Endelig haves som isl. 52 Strophen: 
Pad var harm ungi Vilhjålmur, 
sverfi ur sh'flrum dro: 
baA var hans hiS fyrsta hogg, 
hofufl af Loga hjo. 

Dette er unægtelig den mest paafaldende af Visens danske Stropher 
og en, ved hvilken enhver direkte Forklaring maa opgives. Det er 
den traditionelle danske Drabsstrophe, der, en Del varieret for det 
sidste Rimords Vedkommende, næsten er den eneraadende i 
Dansk, — som man her møder. I Svensk findes den selvfølgelig nu 
og da, norsk kun et eneste Sted i en afvigende Variant, Lst. 22, 
22. I færøisk Originaldigtning findes af den ikke det ringeste Spor; 
ukjendt er den dog ikke paa Færøerne, idet den fra disse haves 
overleveret i dansk Mundart som DgF. 349 B i l , (C 13), 355 G24. 
1 Islandsk, hvor en k.jendelig Aversion for Formler oftere sees, haves 
ingen saa constant Drabsstrophe som paa Færøerne; oftest varieres 
den færøiske, hvad ogsaa tildels er Tilfældet i Norge. Enestaaende 
er dog den rent danske Form i 28, 52; kun Stedet 65, 6 viser en 
dermed beslægtet Blandingsform: 

Logi si'nu svepM brå, 
minnilega til Puturs hjo. 

Jeg veed tilsidst kun at sige, at den ogsaa af Steenstrup frem
hævede halvlærde Indvirkning i islandske Viser af Mænd, som ven
telig have været fortrolige med Dansk, i Forbindelse med Ulysten 
til de forbrugte Formler her kan have gjort sig gjældende og for
anlediget, al en andensteds ubrugt Strophe direkte er bleven op
taget fra vort Sprog. Have de islandske Folkeviser overhovedet 
ført samme Tilværelse som vore, og ere de ikke delviis et Slags 
literære Kunstprodukter? 

Tilbage staaer endnu at omtale den svenske „Helleman unge", 
Arw. 15. Interessant er dette lille, meningsløst forvrøvlede Rudi
ment paa 15 Stropher af „Sveinur i Vallah'5" kun ved, at det helt 
uafhængig af kjendte danske Traditioner har opbevaret kjendelige 
færøiske Spor. Den ganske forvirrede Begyndelsesstrophe har som 
første Linie: 

Det bor och (sic) en arikja i bredan by. 

Den er fjern fra alle danske Visebegyndelser; derimod begynde 
alle fem færøiske Opskrifter med samme Linie: A—C 1: Elin (Adalus) 
situr i BreiOa by. D—E: A5alus (Aåah'n) i Bragdar by —. 
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Den tredie lyder: 
Det var Hellemannen unge, 
Han s p a n n e r sin hest med ringe, 
Och så rider han uti bredan by 
Till kåraste moder sin. 

Varieret i Lin. 4 gjentages den som 6. Et dansk Sidestykke haves 
vistnok 145 15: 

Marsti og hans gode Hovmænd 
Klædde dem i Brynjeringe; 
Saa red de frem for Rannisborg, 
De lod deres Gangere springe1. 

End nærmere ligger dog Fø. 143, 4: 
Tao var junkarin Looin, 
hann s p e n n i r sin silvurring; 
so reid hann tann langan veg, 
hann læt sin hestin springa. 

Cf. endv. isl. fk. 31 A - B 1 5 : 
&ad er hann riki Sveinn kongur, 
hann s p e n n i r gylta hri'nga, 
so reio hann i Hni'its by, 
ao jiirdin tok ad springa. 

C 10: hann sti'gr i gylta —; D10: Peir stigu sig å gångvara og s p e n n t u —. 
27, 12: hann sti'gr i — ; se sluttelig Sidestykke „Loga i Vallarlid", 46. 

Svensk 4—5 lyde: 
„Hor I, kara moder min, 
Och hvad jag nu sager till eder: 
Hvart blef min fader med vålden taken (?!) 
Eller vard han slagen i strid?" 

„Ej blef din fader med vålden taken 
Och ei blef han slagen i strid; 
Men det var svennen uti Vallandso, 
Han slog honom med sin silfslagna knif". 

Stropherne ligge saa langt som vel muligt fra de danske Former, 
af hvilke den første (— hvad jeg siger dig — du dølg det ei for 

1 Et andet haves 304, (i, der i Rimformen nøie stemmer med Arw. 15, 6; 
jeg lader denne Vise ude af Betragtning, da den har adskillige norske Træk. 
Se saaledes 1 og 4- Maaden hvorpea Danmark nævnes; 12—13 „Jetten", ene-
staaende; 5a „Drotten", b og c Ordet misforstaaet og Epitheton „dyre"; mærk 
Omtale af Ørkenøerne 3, 13, 27. „Gisel" i Str. 1 kan vel ikke ansees for ude
lukkende norsk; men Ordene stemme nøie med dets eneste yderligere Forekomst 
i Viserne, nemlig i den fra Norsk indførte 50 A 50. 
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mig) udførligt er omtalt; det smuktformede Svar er blottet for al 
Parallelisme med Spørgsmaalet. Derimod vil man i den svenske 
Form trods al dens Slethed tydeligt see Bygningen af to staaende 
færøiske Stropher: 

„Hoyr taå, mi'n hin sæk méflir! 
sig mær satt i'frå: 
hvat var min fadir vi5 våpnum vigin, 
olla doyåi hann å strå? 

Fø. 173 A 37. B49. C 36. D 136. E 39. 156 A 01. Fæk. II, 3, 9. 
„Eg kan ikki sannari 
siga tær ffrå.: 
taå var Svein i Vallalfå, 
Ib tin faftir va". 

Fø. 173 C 71. D 140. E 42. 156 A 65. Fæk. I, 1, 44. Isl. fk. 28, 41, 
48. Cf. DgF. Till. 10 lær. B 35. 

Omkvædet er i Svensk: „Men solen rinner neder uti Fagerø". Et 
Tilfælde, der seer ud som en Tanke! Man fristes virkelig til at 
ville søge Færøerne i det sidste Ord! 

Om Visens mange forskjellige Phaser har jeg kun Lidet at 
bemærke. Renest er Grundformen, som sagt, at søge i Islandsk. 
At Episoden med Helmintrud, som fattes i denne, er secundær, 
synes klart; men om den er en færøisk Tilføjelse eller i Færøisk 
skyldes en Reaktion fra Dansk, trøster jeg mig ikke til at afgjøre. 
Baade hos os og i sin Hjemstavn har Visen gjennemgaaet en stærk 
Udvikling, der grunder sig paa dette tilkomne Træk; men Udvik
lingerne synes iøvrigt uafhængige af hinanden. 

Jeg bemærkede i Forbigaaende, at jeg ikke kan antage DgF. 2, 
„Sivard Snarensvend", for dansk. Seet i Forhold til den kraf
tige og fyldige norske Vise, Lst. 9, synes den blottet for al Selv
stændighed, og at den kun er en Visestump, sees tydeligt af Sam
menligningen med denne. Om „Hjerte—bjerte" er talt. A 5 haves 
den ganske meningsløse Linie „Skamling (sic!) baade bed og slog"; 
cf. Lst. 6 A 37: „Blakkin han gjorOe bå5 beit og slog"; cf. F A. 6, 19: 
„Blanki bæ3i beit og slo". B 3 haves: „Jeg vil give dig den samme 
Hest, som Drengen' de kalder Gram"; jeg tør ikke med Sikkerhed 
udvise „Dreng" af vort Folkevisesprog; men det er i hvert Fald 
lige saa abnormt, som det i Vestnordisk er normalt. Værdt at 
mærke er endnu i A 11 det uforstaaede „Bernerkvalle". Sikkert have 
vi her Udtalen kv for hv i det isl. „hvåll", cf. „Bergthorshvoll". 
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Jeg har under det store Arbejde, som vedvarende beskjæftiger 
mig, aldrig lagt an paa Andet end blot at samle og ordne Mate
rialet til kommende Brug for Andre; det er, som sagt, ganske til
fældigt, at mine Øjne ere faldne paa de her behandlede Viser, som 
jeg fandt det værdt at give en Meddelelse om. En videre Efter-
søgelse vil sagtens afsløre ikke ganske Lidt af lignende Forhold; 
lad mig her kun i al Korthed endnu pege paa et Par Viser; den 
første er DgF. 60, „Va l ravnen" . Dens af Grundtvig favoriserede 
Opskrift A har paa mig altid gjort et fremmedartet Indtryk; jeg 
fik sluttelig Lyst til at tage den nærmere i Øiesyn. Resultatet, 
summarisk givet, er følgende: 

2. Han flyver foroven de Lider . Uenne Pluralis ellers ikke brugt 
i Dansk. 

4. Min Fader haver lovet saa led et T r o l d . Vestnordisk Kjøn. 
Cf. 56 B l : Bad han saa led en Trold. 

5. All før end jeg Datter aar . Den i Vestnordisk normale Endelse 
r er i Dansk abnorm: ,,med alt det Gods, hun aa" er den hos 
os kjendte Formel; „aar" haves dog nu og da, saal. 71 B 2, 
138 G 5, 291 Gbc 34, 408 Aeg 11. Jeg mindes imidlertid kun 
Ordet som Bestanddel af denne Linie; hvor Talen er om at 
have (eller faae) et Barn, kjender jeg del i Dansk kun lier og 
i en Vise, som senere skal nævnes. Færøisk og Islandsk er 
Ordet derimod i denne Brug det staaende Udtryk. Se Fæk. I, 
3 , 203 : „Tu eigir tær ein ungan son" (her om ufødt Barn); 
215: „Helvik unga sonin år"; 216: „Gudrun" —. Se videre 
Fø. 173 D 8 - 1 0 ; FA 25, 7 - 9 ; Fæk. I, 4, 2 ; 15, 9 - 1 1 ; 
II. 2, 1; 3, 3, 5 9 - 6 1 ; 13. 1 6 - 1 9 ; 11, 2 : att hevur hann 
ein ungan son. DgF. 474 fær. B - C 2 ; Isl. l'k. 43 A - B 1. 

14—15. Slog hende i L o d d e r to. Dansk exempelløst; vestnordisk den 
vistnok af alle hyppigst brugte Formel .,kleyv i lutir två". 

16. Om „Hi l evas" Kilde har Grundtvig selv sagt det Fornødne, 
se III, S. 835, hvor den vedvarende Brug af Ordet i Vestnordisk 
er constateret. 
Alt i sit søde Mag. Absolut udansk, specifikt færøisk Epitheton. 

Mærkelig er i denne Afskrift Massen af usædvanlige Ord, af hvilke 
andre kjendes som Dansk, men dog sjeldent eller aldrig ellers forekomme 
i Folkevisen. Saaledes 10: „thelig", fær. tflikur, isl. (iili'kr. I vor I A 12 
haves „delig en Trold"; Vedel, der iøvrigt ikke pleier at skye gamle 
Ord, vil ikke vide af dette, men har B 12 „denne her Trold". — „Stet" 
(Ambolt), fær.-isl. ste<M, haves kun her, ef. Fæk. I, 1, 70, 83, 84; 12, 77. 
— „Jemling", 18—19, har vistnok kun 239 D 18, 20 et Sidestykke i 
„Jammelmod", „Jammel". 
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DgF. 33. „Germand G l a d e n s v e n d " er en Vise, som det er 
meget vanskeligt at blive klog paa. Opskrifterne B—E vise en ren 
fireliniet Form, i A sees derimod ofte en toliniet som Underlag: 1 
er identisk rimet; 2 har Rimene i Lin. 1 og 4 og har aabenbart lydt: 

Der kom (lyvendes saa vild en Ravn, 
Satte sig paa den gylte Stavn, — 

cf. 4, som er to saadanne Stropher, se endv. 9, 18 o. s. v. I en 
paa denne Maade omlavet Vise ere kun faa Spor af en muligviis 
fremmed Oprindelse at vente. 

Paafaldende ere dog her et Par Udtryk. A 6, B 5, G 3 (D 4) 
haves en Halvstrophe, der i C lyder: „Det er a l t u n d e r d in 
L i n d e , der jeg mon efter traa". Dansk er Stedet ligesaa ene-
staaende, som Ordene „Ta5 bjr undir lindini" i Færøisk er en 
staaende Formel. Se FA 5, 7; 17, 124—25. Fø. 173 A 25, B31, 
D84, E 2 1 . 156 A40: „Tu bert - " ; 41 : „Eg beri 

G 15 har: „Hun vidste sig hverken Dotter eller Søn, der hun 
i Verden a a t t e " . Om Ordet er talt ovenfor. 

Endnu et Par korte Bemærkninger om vestnordisk Indvirkning 
i Dansk kan jeg ikke afholde mig fra her at tilføie, da jeg neppe 
vil faae Lejlighed til senere at vende tilbage til denne Gjenstand. 

Dr. Olrik har i sin før omtalte, fortrinlige Indledning til 474, 
„ I smar og B e n e d i k t " , dokumenteret, at Visen, som han ud
trykker sig, „har hjemme indenfor det norske Folkeomraade (Norge 
med Færøerne)". Selve Stedet præciserer han ikke nøiere; lad mig 
desangaaende bemærke Følgende. 

At Visen er en Form af Hagbardssagnet, er jo in confesso. 
Renest som ogsaa ældst og stærkest bevidnet have vi dette i Dan
mark, som naturligt maa antages for dets Hjemstavn, hvis man da 
ikke med P. A. Munch vil føre det saa langt tilbage, at det derved 
mister alt Fodfæste; til at lillægge det en saa høi Ælde seer jeg 
ingen Grund. Dr. Olrik har i dets vestnordiske Form, hvori Hag
bard repræsenteres ved Benedikt, skjelnet mellem to Former. Af 
disse staaer en sydnorsk Form lokalt som efter sit Indhold den 
danske nærmest; at man i Sagnets gradvise Afændring nord- og 
vestpaa ligefrem kan spore dets Vandring fra Stammelandet, synes 
mig klart. At denne sydnorske Vise har det egentlige Norge til 
Hjemstavn, maa saavel efter alle Visens indre Kriterier som efter 
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dens Udbredelse antages for givet. Men at ogsaa vor egen Bene-
diktsvise, som fremviser en Stamsagnet fjernere liggende Form, er 
os tilkommen ad samme Vei, — synes ubestrideligt. Det fastslaaes 
ved Strophen A 19: 

Midt paa den Borgegaard 
Der akslede han sit Skind; 
Saa fa ver li g va r han s F o d e f æ r 
For Magnus Kongen ind. 

Til Overflod haves Strophen gjentagen 89 og som en Rimvariant 
•— „Skarlagen smaa — Kongen at staae" — 58 og 100. Den 
særegne Formation af Lin. 3 i den ellers velkjendte Strophe er 
østnordisk som færøisk fuldstændig ukjendt; derimod haves den i 
to andre norske Viser. „Hugabald", Landstad 18, 33, Bugge 5, 34 
og DgF. Till. 10, „Herredag", 17 (IV, S. 691)1. 

Med det Faktum, at den fordanskede Vise er os tilkommen 
fra Fastlandet, er det imidlertid endnu ikke fastslaaet, at dette er 
dens virkelige Hjem. Dr. Olrik bemærker ogsaa, at den staaer 
færøisk Form nærmest, og jeg kan desangaaende tilføie nogle Op
lysninger. 

Dr. Olrik anfører i Indledningen S. 84 som vestnordisk den 
med fær. B31 stemmende danske Form A 6 1 : „Hver den Bøn, der 
du mig beder, skal gjerne være dig Ja". Jeg kunde paa hans 
Spørgsmaal om den i sin Tid kun svare: „Mig ubekjendt i Dansk". 
Færøisk haves den yderligere Fæk. II. 11, 51, 52; cf. 15. 

Sfrophen A 118 lyder: 

Udi Landet sprang lian Ranne Rolv 
I Harm og vreden Hue: 
Han rode Egen op med Rod, 
Der Sværd kunde ikke due. 

Formen stemmer nøie med fær. B 110; gjentagen haves denne 
yderligere Fæk. II, 1, 64; 3, 93. Et norsk Sidestykke haves „Her
redag" 23, 25, men i Formen vidt afvigende. 

Denne Strophes Udbredelse i Færøisk præsterer dog kun et 
Indicium, ikke noget Beviis; mere afgjørende er en følgende. A 
103—4 lyde: 

1 Dr. Olrik spurgte mig under Trykningen af 47-1 om Strophen; jeg kunde 
dengang, forhindret som jeg var ved Sygdom i rigtigt at undersøge mine Op
tegnelser, i Hast kun opgive ham det første Exempel. 

Dansk« Studior 1907 S 
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Det svarede Magnus Kongen 
Med saa gram en Vrede: 
„Est du kommen at hevne ham, 
Hvor er da Svende flere'?" 

Svarede det Høg Hergrimsøu, 
Han stod i Brynje blaa: 
,Rækker mig Liv en liden Stund, 
Svende vil jeg vel l'aae!" 

I ingen af Visens til nu bevarede tre færøiske Opskrifter rindes 
Spor af disse Stropher. Derimod lyde to andre, Fø. 156 A 80—81: 

Ti svarafli Hjaltrik kongur, 
hann studdist vid brandin reyoa: 
„Hvar hevur tu sveinar til 
at hevna tfn faAirs deyfla?" 

Svarafti Pålnir Bugvason, 
so tok hann uppa: 
,,Bi'6a tu nu eina litla stund, 
mi'nar sveinar skal tu væl sjå". 

Visen er Palle Bosøns, DgF. 392, som ganske vist med Grund maa 
antages for at være dansk. Men ligesaa vist er, at det Afsnit i 
den, hvori disse Stropher findes, er en exclusivt færøisk Tilsætning, 
hvoraf intet Spor haves i det øvrige Norden. 

Med dette Træk turde Visens Afstamning være fastslaaet. At 
en endnu fjernere Kilde til den kan være at søge i den sydnorske 
Form. som kan være vandret til Færøerne og, efter der at have 
faaet sin Omstøbning, over Norge atter er vendt tilbage til Dan
mark. — dette kan være troligt nok, men maa staae hen som en 
blot Formodning. 

Tilsidst endnu blot en Bemærkning om en af Nordens interes
santeste Viser, vor 304, „De h u r t i g e Sva r" . Det har stadig 
staaet for mig som noget Forbausende, at Pointen i dette vilde 
Stykke Duodrama, i sin Stemningsvirkning noget af det Vældigste, 
der existerer af Folkepoesi, — i den Grad har kunnet glemmes i 
Dansk, at kun et Spor af den er bevaret i en enkelt Opskrift, 
medens Resten af Overleveringen munder ud i en kaad Skjemtevise, 
der har givet Motivet til Poul Møllers „Gertrud rider fra Bloksbjerg 
brat'-. Jeg har desaarsag altid havt en Fornemmelse af, at Visen 
ikke kunde have hjemme i Danmark, men at den islandsk-færøiske 
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Vise maatte være dens Kilde; paafaldende er jo ogsaa, at den kun 
haves hos Syv og i moderne Bondeoverlevering. Et enkelt Spor 
af vestnordisk Oprindelse kunde muligt endnu være at søge selv i 
disses udtraadte Form. A 1 lyder: 

Broder spurgte Søster ad: 
Viltu dig ei mandgive i S t a d ? 

De to sidste Ord lyde os ganske fremmed, men vise en paa 
Island velkjendt Vending. Se saal. Fsl. fk. 

Par kom herra Asbjorn og hennar baå, 
Målmfi'tåur getin var begår i s t a 5 . 24 B 3. 

I'egar harm Porkell Pråndarson 
betta mælti uni fad, 
j)a var hi'in Imba Ivarsdoltir 
honum gefm i' s t ad . 62 B 58. 

Visen er oversat fra Dansk, hvor intet Tilsvarende findes. Gf. 
endv. 37 B 5; 52 D 13. Man vil i Dansk ikke finde Udtrykket 
uden i Niels Ebbesønsvisens „Første den Nat forgangen er, Da 
fanger vi Dagen i Stad" (o: straks; DgF. 156 A 38), der dog ligger 
Citatet af 304 langt fjærnere end de islandske. 

Da en af Viserne fra Didriks-Kredsen, „Ulf van Jærn", indeholdt 
saa bestemte Spor af vestnordisk Oprindelse, kan der være Grund 
til at undersøge Sagen ogsaa for andre af dem, navnlig for den 
store DgF. 7, „Kong Didr ik og h a n s Kæmper" . Jeg skal ikke 
her komme ind paa det stærkt omstridte Forhold mellem Visen og 
Thidrikssaga (senest har Kloekhoff, i Arkiv XVI [1900] 37—94, 
103—135, ivrig hævdet Visens literære Oprindelse, fra Didriksagaens 
svenske Oversættelse); men jeg skal meddele hvad Formlernes Ud
bredelse kan kaste Lys over. uden at hævde noget afgjørende Re
sultat. 

Visens Tørste Parti, Vidriks Kamp med Risen, — der i Over
leveringen ofte optræder som selvstændig Vise — har adskillige 
Enkeltheder, der tyder paa færøsk Oprindelse. 

Saaledes haves A 16 Ordene: „han vinker op med sit Øie". 
Gjentagne haves de i en Opskrift af „Ulv van Jern", nemlig B31 
(her: „blinker op"). Dette kunde være et Tilfælde, om end et 
paafaldende; men de findes derhos i to andre vestnordiske Viser, 
nemlig Till. 16 norsk, 28, og Till. 44 E 22, - ellers ingensteds. 

s* 
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B25 lyder: 

Uet var Langben Risker, 
Han mente, han vilde slaae visse (sic); 
Hesten forsprang ham Slaget for, 
Han slog da visselig miste. 

Gjentagen sees den Fæk. I, 14 (Risin af Leittrabergi), 92: 

Risin reidjar jarnstongini, 
kundi væl ta list: 
Grani kundi at skåka væl, 
tafl anna5 slag hann missti. 

Denne Strophes Forhold levner ikke Skygge af Mulighed for, at 
den kan være af dansk Afstamning. I Forbindelsen, hvori den 
forekommer, sees den nemlig at være en blot Rimvariant af den 
foregaaende 91, hvis Rim ere „fast—kast", og som i denne Artikel 
alt er citeret Side 92. 

Den følgende Strophe A 22 — B 26, sv. A 19 — lyder: 

Det var Langben Risker, 
Han tog til at jamre: 
„Nu haver jeg slaget min Staalstang 
I Bjerget til baade Hamre' ' . 

Med ændrede Rim — „eggja" — rnillum hamra tveggja" — haves 
den fær. A 15, B 20. At „Hammer", der ellers ingensteds i vore 
Viser findes brugt med denne Betydning, er et i de færøiske Viser 
almindeligt Ord for „Fjeld" — se f. Ex. Fæk. I, 1, 108—9: biikur 
å homrum lå; 9, 39, 43: lytur i homrum gella; 14, 108: dvorgamål 
song i hvorjum hamri, — veed enhver Visekjender, ligesom enhver 
Geognost veed, at Ordet er Færingernes specielle Benævnelse for 
den Basaltdannelse, der giver Øerne deres Særpræg1. Vi have i 
Dansk vistnok „Hammeren" paa Bornholm som et Slags Egennavn; 
men baade dette og de med Hammer- sammensatte Stednavne maa 
sikkert henføres til sv.hammar, „stenig backe" (el. desl.); Betyd
ningen Klippe lader sig ikke eftervise2; og vi kjende ellers neppe 
Ordets Pluralis som rent Appellativ. 

1 „Islands og Færøernes Fjælde ere opbyggede af Basaltdækker . . . . I de 
bratte Fjeldvægge træde ofte de enkelte Dækker frem som trappetrinformede 
Afsatser („Hamre" paa Færøerne); deraf det gamle Navn „Trap" paa disse 
Bjærgarter". Ussing, Kortf. Læreb. i den alm. Geologi. Kbh. 1901, S. 67. 

a Jf. Klockhoff d. 115—17, der opfatter Udtrykket som Gengivelse af Sa
gaens „millum tveggja hamra". 
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En ganske lignende Kamp som Vidriks haves, som antydet, 
Fæk. I, 14, hvor den næstfølgende Strophe 93 lyder: 

Risin reiåjar jarnstongini 
ogvuliga last; 
stongin kom i jorflina nii'hir, 
i trfggjar lutir brast. 

Cf. hermed den af kjendt dansk Overlevering ganske uafhængige 
Form sv. B (Arw. 3) 14, sv. C (DgF. Till. 7) 16: 

Hogben tager till den stora stålstang, 
Han slår till Vidrik fast, 
Feinton alna i det hårda berg 
Der af hans stålstang brast. 

Flere Steder i Dansk findes forvanskede Linier, som kunde tyde 
stærkt paa Misforstaaelse af fremmede Udtryk. Jeg skal ikke op
holde mig ved de tilsyneladende haabløse Steder A 23 „Som Vinden 
blæser i Nør" og 25 „Dørens Grav", som kun kunne ventes klarede 
ved et heldigt Fund. Derimod haves 24: 

De fandt paa saa lidet et Hus, 
Var i baade bi-endt og røvet. 

Det udhævede Ord er ganske meningsløst; men det minder i den 
givne Forbindelse, hvor Talen er om ophobede Skatte, stærkt om 
Ordets Brug i Islandsk (færøisk har jeg ikke truffet det); cf. f. Ex. 
Isl. fk. 5, 5, 14, 12: 

Eg hirfli ui uin bitt raudagull 
né pitt brennda le. 

Rimene vise oftere de særlig courante færøiske E'ormer, saa-
ledes B 24 „i Hænde—vende" (33, omvendt); 41 „ilde—spilde". 

Endnu skulle nævnes et Par svenske Former. Sv. G 7 har 
om Vidriks Hest: 

han var en fang under hofskåg 
och slatter som en is. 

„Hovskjæg" er et Ord, der i en staaende færøisk Formel — „pryddur 
var hann vi5 skarlak niSur å hovaskegg" — findes gjentagen i det 
Uendelige; jeg troer ikke, at Ordet ellers nogensteds findes nævnt 
i Nordens Folkeviser. „Slatter som en is" har kun eet Sidestykke 
i DgF. 474 A 107 „blank som en Is", der i Henhold til det om 
denne Vise udviklede altsaa tør antages for at stamme fra Færøerne. 
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„Hor tu, Vidrik Velanson, 
och vilt tu lif'vet tiggja, 
tu rid upp till Bortingens skog 
med andra små sligar der liggja1'. 

Rimene „tiggja—liggja" er en af de mest udprægede vestnordiske 
Ejendommeligheder, der gives. Se exempelviis Fæk. I, 3, 196; 4, 
6, 41 ; II, 9, 76; 12, 20; 13, 55; 17, 106, 112. FA 25; 109, 168; 
DgF. 314 E 7 ; Arw. 13, 12, 23 (norsk). Dansk haves den 142 A 22 
(Kong flakon Hakonsøns Død), som rent literært Produkt desuden 
126 D 178 og endelig 195 B 20. Jeg spørger mig selv mere og mere, 
om det virkelig er muligt, at sidstnævnte Vise, o: „Knud af Borg", 
der haves dansk, færøisk, norsk, islandsk, — i de to første værdiløs, 
norsk bedre, men islandsk næsten som Kronjuvelen i nordisk Digt
ning, — virkelig med Føie kan ansees for oprindelig dansk1. 

En Sagen kun halvveis vedkommende Bemærkning maa endelig 
være mig tilladt som Afslutning paa Omtalen af denne Vise. 7 A 25 
har Linien „det (o: Sværdet) r i n d e r i Kæmpeblod". At „rinder" 
er et misforstaaet Ord, er øiensynligt; B 17 har „rader", C 14 „vader", 
der ikke bedre Sagen; sv. A 13, B 17 gaae uden om den ved at rette 
det til „år hårdt i kampablod"2, sv. C* (o: Gyllenmars 79, DgF. IV, 
S. 612) 27 har i en ganske forvrøvlet Strophe „han r ø r d e —", og 
dette Ord er uimodsigeligt, uanseet hvormegen Mening det giver, 
det i Dansk foretrukne og sluttelig fastslaaede. Se dets videre Fore
komster 22 B 18 „Han rører i Kæmper deres Blod" (beslægtet med 
Strophen hos Gyllenmars), 25, 27: „kanst du (o: Sværdet) nu vel 
røre i BlodeV" og 474 A 68, B46: „det sømmer saa ilde mit gode 
Sværd i Kvindeblod at røre". 

En Illustration sees her af de stundom uløselige Vanskeligheder 
ved en Vises antagelige Redaktion; man har her ikke slet og ret med 
feilagtig Overlevering at gjøre: den sidste Strophe er en feilagtig se-

1 Lad mig for at undgaae Misforstaaelso bemærke, at disse Kimord, om
vendt stillede, „ligge—tigge", en enkelt Gang og velbevidnet forefindes i Dansk 
20 BB0 etc. (gjentagen 473 E 27). Dette Rim har sletikke de ovenanførtes Cha-
rakter (færøisk sees det en enkelt Gang som Fø. 128 B 24). Det følger iøvrigt af 
sig selv, at hvor Rimord forefindes i et Sprog, kunne de altid leilighedsviis 
findes brugte som Rim; Beviser levere disse derfor ikke, men kun Indicier, der, 
hvor de ophobes, blive talende. 

2 Her forblandel med en uvedkommende Strophe, cf. 380 B 59, se videre 
183 D27, 70 A15: „hærdet i Drageblod". Jf. tyske Digtes „genert in traclien 
hluot" (Klockhoff s. 134) og oldn. „herdr i eitri" (Hjalmars Dødskvad). 
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cundær, Stederne 22 og 7 sv. C* feilagtige tertiære Dannelser; men i 
Østnordisk have sikkert aldrig andre end disse foreligget. Navnlig ved 
Strophen i 474, hvor Ordet er Rim paa „høre", lader det sigsletikke, 
som Grundtvig (IV, S. 636) har ment at kunne gjøre, sans fa^on rette 
til „rodner", ihvorvel Rettelsens relative Riglighed neppe er Tvivl 
underkastet. Det fremgaaer klart af Færøisk, hvor Strophen lyder: 

„Gakk burt, Margreta diitlir min. 
og vil tog ikki hoyra; 
sømir meg ei mi'tt guAa svorfl 
at rjofia i kvinnudroyra". 474 fær. B 40. 

A 44 — C 55: at leika i —. 

Gjentagen haves den Fæk. I, 7, 39 (rjoOa), II, 13, 70 (ligel.), her 
med en Rimvariant 71: — lj65a — kvinnu bluSi. 

Forklaringen paa, at man i Dansk ikke har kunnet klare Rim
ordet, ligger først og fremmest i Manglen paa det til „droyra" sva
rende Ord, men dernæst ogsaa i, at det i Svensk bevarede „rorlna" 
hos os en Tidlang synes tabt af Sproget, inden det atter dukker 
op som „rødner", „rødmer". Sidstnævnte Ord er i Folkevisen et 
Særsyn og haves kun enkelte Steder, saal. 293 C 17: „hun rødned 
alt som et Blod" (Dronning Sophias Visebog); 453 B7 (ligel.); 445 
A 8 : „Malfred hun rødmer alt som et Blod". Utallige ere derimod 
Ordets Forekomster i Vestnordisk: rofinar sum eitt blofl, Fø. 136 
A27; Fæk. I. 3, 96; — ro5na0i sum eitt droyri, Fø. 13(5 A 28 etc , 
Fæk. II, 10, 7; FA 15, 91; DgF. Till. 10 fær. A 5, B 3. Videre i 
Verbets aktive Form „iO væl kan randir rj65a", Fæk. II, 10, 30 og 
oftere, — atter og alter om Morgenrøden: solin rortar i fjoll, Fæk. I, 
2, 36; ro8ar fyri sol, 157; solin rooar i groti, Fø. 156 A 9 1 ; — i 
sky, 158 B34; — å tanga, Fæk. 1, 3, 4; — tok fagurt at ro5a, 
244 o. s. v. Se endv. Landst. 15 B 17: soli ryr på tinde; — i dale, 
29, 2; — i lundi, Bugge 11, 1; rjoar i lie, DgF. 181 norsk 1, e t c ; 
Isl. fk.: t>egar ao sol å fjollum rau&, 33, 28, 47, 5, etc. 

En lille Prøve er hermed given paa Sprogets og dermed paa 
Rimenes locale Luner: der er ingen Grund tænkelig til, at Morgen
røden i Vestnordisk skal have en i Østnordisk ukjendt Betydning. 

Disse Vidnesbyrd om vestnordisk Oprindelse fordeler sig alle 
paa Didrikvisens første Parti, Vidriks Risekamp. Visens sidste og 
større Del, der ofte synges som selvstændig Vise med egen Begyn
delse („De vare syv og syvsindstyve —*) savner i mærkelig Grad 
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Paralleler saavel indenfor dansk som indenfor færøsk Visesang, 
en Omstændighed der kan tyde paa Indvandring til Danmark, men 
vel ogsaa kan forklares af helt andre Aarsager. 

Endnu blot dette Spørgsmaal: have vi i „Didrik og hans 
Kæmper" een Vise for os, eller have vi to? Jeg bekjender, at min 
uvilkaarlige Følelse altid har været Grundtvigs Mening stik modsat: 
jeg har troet, at her foreiaa to indbyrdes uafhængige Viser, der 
paa Færøerne efter daværende Skik vare samlede efter deres nære 
Frændskab til et større Hele, hvilket ogsaa, uafhængigt deraf, var 
skeet i en enkelt sen, dansk Opskrift, ligesom Tilfældet er med 
„Marsk Stig". Alligevel viser denne min Antagelse sig — naar 
man paa Grundlag af den vil tænke sig Visernes Tilblivelse — paa 
mere end eet Punkt ulige vanskeligere at fastholde end Grundtvigs. 
Et Argument er her af særlig Vægt: Indledningen til den suppo
nerede første Vise — vor B—C —, der ogsaa slaaer det færøiske 
Kvædes meget nær, stiler alt tydeligt nok henimod den anden, — 
vor D—G, — som uanset den tiltalende Friskhed i den os tilvante 
Strophe „De vare syv og syvsindstyve" — maa siges at fattes en 
troværdig Begyndelse. At begge de to adskilte Viser skulde have 
været saaledes formede og overleverede, at de i Dansk som i Fær-
øisk uden videre Tildigtning, uafhængigt af hinanden, skulle have 
kunnet lade sig sammenføie ved en eneste Overgangsstrophe1, lader 
sig derhos ikke tænke. 

Viserne maa følgelig som sammenhængende være vandrede fra 
Land til Land. og den Form, der haves, i dansk A og i alle tre 
færøiske Opskrifter (fær. C o: Fø. Till. 174) maa, som Grundtvig 
har ment, være den oprindelige. Men staaer dette fast, og viser 
sig altsaa det Afsnit, der i vor B—C er udskilt som et Hele for 
sig, blot at være en Episode, — maa selve Visens Gomposition 
siges at være saa udpræget færøisk og saa decideret udansk som 
vel muligt. Og det vil tillige af sig selv forstaaes som Noget, der 
har været naturligt for den danske, paa dette Punkt finere Kunst
følelse at dele Visen i to, hver indeholdende sin Pointe2. 

1 Endda kunde denne Overgangsstrophe synes at være identisk paa begge 
Steder, se dansk A 35, fær. B41. Det er dog ikke nødvendigt at antage denne 
for en Tildigtning: den kunde være den første Vises Slutstrophe. En ganske 
lignende vilde i saa Fald haves isl. fk. 28, 55. 

2 Betegnende er den gode Strophe A34, B45, C30, der ganske fattes i 
Færøisk. 



FRA SPROG OG LITERATUR. 
MEMOIRER OG BREVE. 

Memoirer og Breve udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist. I. Islænderen 
Jon Olafssons Oplevelser som Bøsseskytte under Christian IV. Nedskrevne af 
ham selv, oversat af Sigfus Bløndal. Kbh., 1905. — II. Den helsingørske 
Færgemand Lars Bache, hans By og hans Hjem. Hans Søns Optegnelser. 
Kbh., 1905. — III. Fra Hoffet og Byen. Stemninger og Tilstande 1793—1822 
i Breve til Joh. Biilow til Sanderunigaard. Kbh., 1906. 

I lighed med den af professorerne Henrik Schiick og Oscar Levertin 
redigerede samling „Svenska memoarer och bref", hvoraf der siden 1900 
er udkommet 10 bind af et interessant og afvexlende indhold, har 
biblioteksassistent Julius Clausen og oberst P. Fr. Rist påbegyndt ud
givelsen af en række memoirer, dagbøger og breve fra ældre og nyere 
tid vedrørende Danmark (og Norge indtil 1814) i let tilgængelig form og 
forsynede med de nødvendigste oplysninger. Det er et overordentlig 
smukt og fortjenstfuldt foretagende, for hvilket den historiske forsker 
og det historisk interesserede publikum i lige grad bør være udgiverne 
taknemmelige. (janske vist er vor memoire- og brevlitteratur, hvis 
fattigdom endnu for en menneskealder siden almindeligt beklagedes, i 
løbet af den sidste snes år i høj grad blevet forøget, dels ved talrige 
bidrag spredte om i tidsskrifter, dels ved selvstændigt udgivne bøger, 
deriblandt enkelte, der som „Jammersmindet" og ,Et Liv gjenoplevet i 
Erindringen" er sande prydelser for vor litteratur; men der kan dog 
ingen tvivl være om, at der så vel i vore biblioteker og arkiver som vel 
navnlig hos private endnu lindes meget, som en s y s t e m a t i s k søgen 
vilde kunne bringe for dagen. Udgiverne har øjensynligt mange be
tingelser for at kunne tage denne opgave op og føre den lykkeligt 
igennem; de råder over vidtstrakte forbindelser, de har en fint udviklet 
smag og megen sporsans, og de er endelig i besiddelse af en ualmindelig 
arbejdskraft og et sjældent initiativ. Man kan trøstigt sige, at såvidt det 
står til dem, vil foretagendet ikke stanse på halvvejen; at dette over
hovedet skulde kunne ske, synes der heldigvis ikke at være nogen grund 
til at frygte for: det bogkøbende publikum har fundet behag i værket, 
og de udkomne bind er hurtigt blevet udsolgte. Bøgernes ydre udstyr 
har vistnok i høj grad bidraget hertil; der er øjensynligt intet blevet 
sparet for at gøre dem så tiltrækkende som muligt; papir, tryk og billed-
reproduktion gør forlægger og udgivere den største ære og må tilfreds
stille selv den kræsneste bogelsker. Man kan kun oprigtigt håbe, at 
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publikum vedvarende vi) vise værket den interesse og støtte, der er en 
betingelse for dets fortsatte fremgang og trivsel: ikke alene vedblivende 
købe det, men også yde bidrag til fortsættelsen ved at indsende materiale 
til udgivelse eller henlede udgivernes opmærksomhed på, hvor sådant'findes. 

Når dette værk gøres til genstand for anmældelse i et tidsskrift 
som „Danske Studier", er det naturligt, at anmælderens opmærksomhed 
først og fremmest bør være rettet på at undersøge, hvad rammerne for 
en dagbladsanmældelse ikke tillader: h v o r l e d e s u d g i v e r n e h a r sk i l t 
s ig fra d e r e s h v e r v i e g e n s k a b af u d g i v e r e . En nærmere på
visning af, at og hvorfor memoirer og breve fra en ældre tid fortjener 
at fremdrages, vilde være ganske overflødig for dette tidsskrifts læsere. 
Heller ikke er det her stedet at levere en detaljeret bedømmelse af de 
foreliggende binds værd som historiske kildeskrifter eller ved nn gennem
gang i enkeltheder at vise, hvad de giver af hidtil ukendte oplysninger. 
Sligt må blive den enkelte specialforskers sag. Anmælderen i det mindste 
har alle tre bind hvert på sin vis skaffet en både underholdende og 
interessant læsning, og det er sikkert gået andre læsere på samme måde. 
Uden tvivl vil mange finde, at det første bind, bøsseskytten Jon Olafssons 
erindringer, er det interessanteste og værdifuldeste. Så udførlige memoirer 
fra en så gammel tid er jo også i og for sig en stor mærkværdighed, 
og man må være biblioteksassistent Sigfus Bløndal megen tak skyldig, 
fordi han ved en smuk og kyndig oversættelse har indlemmet dette værk 
i vor litteratur. Det giver gennem talrige småtræk et levende billede af 
livet blandt underklasserne i København på Christian IVs tid, det inde
holder livfulde skildringer fra kongens forskellige rejser til søs, og 
det stiller os forfatterens personlighed klart for øje. Man kommer til at 
holde af denne roligt og nøgternt tænkende og handlende islandske 
bondekarl, der af længsel efter eventyr og trang til at se sig om i verden 
føres viden om, og man lægger bogen fra sig med ønsket om, at 
hr. Bløndal ikke vil forholde os resten af Jon Olafssons levnetsløb, skil
dringen af hans oplevelser på rejsen til Indien og under hans ophold på 
de danske handelspladser dér. Til andre tider og andre forhold føres 
man i det næste bind i rækken: fortællingen om den som forvoven 
kaperfører og djærv sømand bekendte helsingørske færgemand Lars Bache, 
om hans by og hjem. Jævnt, stilfærdigt og såre anskueligt fortæller 
hans søn om livet, som det udfoldede sig i den travle handels- og søstad 
ved begyndelsen af det 19de århundrede: om det muntre og flotte leben 
rundt i borger- og købmandshjemmene, hvor der hensigtsløst ruttedes 
med penge, om det brogede og afvexlende liv på gader og ved havnen, 
om det raske færgelav og om slagsmål mellem fremmede og byens egne 
sømænd. Og ved siden heraf tegner fortælleren fine og stemningsfulde 
interiører af de gamle købmands- og skipperhuse, deres lave bjælkeloftede 
stuer med den ejendommelige og hyggelige duft af gyldenlakker, levkøjer 
og resedaer — som man den dag i dag finder dem rundt om i landets 
små afkroge af byer, Ribe eller Ærøskøbing f. ex. Også om de gæve 
helte fra anden april, deres koldblodighed og dødsforagt fortælles der 
morsomme og karakteristiske træk. Til samme tid, men til andre om-
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givelser fører endelig det sidste bind læseren. Det giver i breve — 
desværre alle anonyme — til den bekendte statsmand og mæcen Johan 
von Biilow til Sanderumgaard et indblik i de stemninger og følelser, der 
radede ved hoffet og i de højere krese i slutningen af Christian Vll's ug 
begyndelsen af Frederik VI's regeringstid. Ganske vist vil en historiker 
stille sig meget forbeholdent og skeptisk overfor vederhæftigheden af, 
hvad der her fortælles af mænd, hvis navne og stilling ikke kendes — 
,sladder", „hofsladder'' vilde vel C. Paludan-Muller kalde det, om han 
havde læst bogen — men det kan dog ikke fragås, at også her trøder 
levende og anskuelige billeder frem for læseren; pikant er unægtelig 
meget af, hvad her bringes lil torvs. Dog, herom og om meget andet 
må det. som alt sagt, blive undres sag at dømme, og jeg skal efter at 
have konstateret ypperligheden af den til grund for memoireudgivelsen 
liggende idé, memoireudvalgets fortræffelighed og værkets i alle hen
seender tiltalende ydre fremtræden nu gå over til, hvad der efter min 
mening må være denne anmeldelses hovedsag: en bedømmelse af ud
givernes arbejde som textudgivere. 

Hovedfordringen også til en udgave, der henvender sig til et større 
publikum end videnskabsmændenes og fagmændenes snævrere kres, er 
fornuftigvis den, at den foreliggende text gengives med pålidelighed og 
nøjagtighed, og ved udgaver af den for hånden værende art er der ingen 
sproglige eller andre vanskeligheder, der tvinger udgiveren til for at ud
vide læsekresen at give afkald på den strengt kritiske textbehandling. 
Man taber intet ved at være pertentlig, men vinder det særdeles betyde
lige, at de vedkommende texter bliver til historiske og sproglige kilde
skrifter. Det bør da også strax siges, at udgiverne åbenbart har haft 
erkendelsen heraf og selv har villet have deres foretagende betragtet 
ikke blot som fornøjelig og pikant underholdningslekture for det 
store publikum, men også som kildeskrifter for den historiske forsk
ning. Ikke alene er noterne, sa vidt muligt, forsynede med kildeangivelse, 
men der føjes til hvert bind et register over de i bogen nævnte per
soner, og hvad det i denne sammenhæng særlig kommer an på, ved 
kritiske parenteser angives indskud eller ændringer i texten, ligesom ude
ladelser antydes ved tankestreger med en kort begrundelse i noterne. 

Ønsker man nu i enkelthederne at undersøge, hvorledes udgiverne 
i praxis har udført, hvad de i teori åbenbart har vedkendt sig at ville, 
da møder der ved de foreliggende tre bind den vanskelighed, at det 
første er en oversættelse, medens manuskriptet til det andet befinder sig 
i privat eje: begge disse bind må man således lade ude af betragtning. 
Man kan vel under gennemlæsningen af andet bind nære tvivl om dette 
eller hint, men man har intet middel til at øve kontrol overfor udgiverne. 
Det bliver da kun det tredje bind, brevene til Johan von Biilow, hvortil 
originalmanuskriptet er i det kgl. biblioteks besiddelse, som kan gøres 
til genstand for en nærmere kontrol, og sammenholder man her manu
skript og udgave, vil man hurtigt finde, al der ikke er anvendt den 
nøjagtighed og påpasselighed ved textens behandling, som man havde ret 
til at håbe og vente. 
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Jeg vil begynde med, hvad folk i almindelighed anser for den lige
gyldigste sag af verden: det ortografiske. Medens originalmanuskriptets 
retskrivning for andet binds vedkommende er forladt, fordi den i følge 
udgiverne intet som helst karakteristisk frembyder for liden eller for
fatteren og desuden er lidet konsekvent gennemført, er derimod i tredje 
bind den gamle ortografi øjensynligt, skønt udgiverne ikke siger noget 
derom, bibeholdt, uagtet den virkelig heller ikke i mindste måde frem
byder noget karakteristisk eller er gennemført med konsekvens. Denne 
mangel på fasthed og ensartethed i de valgte udgiverprineipper tager sig 
ganske vist løjerlig nok ud, men vilde selvfølgelig i og for sig ikke kunne 
pådrage udgiverne nogen stræng dadel. Derimod må det påtales, at de, 
når de som ved tredje bind vælger at beholde originalens skrivemåde, 
da behandler det ortografiske med vilkårlighed og mangel på respekt fol
det overleverede; ti den ortografi, udgiverne byder læserne i dette tredje 
bind, er hverken originalens eller deres egen, den er en blanding af 
begge dele, snart er den gamle skrivemåde beholdt, snart er den for
ladt, og det er fuldkommen umuligt at sige, hvorfor der i et tilfælde er 
gjort det ene, i et andet ganske analogt det modsatte. P. 136 skrives 
der således maaskee i overensstemmelse med hdskr., men p. 129 maaske 
på trods af hdskr.'s maaskee; p. 2 har udg. overbevist, hdskr. overbeviist, 
men p. 137 har både udg. og hdskr. viiste; p. 108 har udg. det ene 
sted Adjudanter, det andet sted Adjutanter, hdskr. har Adjudanter begge 
steder; udg. skriver Prindsesse, hvor hdskr. har Printsesse, men p. 156 
står både i udg. og i hdskr. Provintseme og p. 134 Strabatser; der 
skrives i udg. al, godt, yanske, hvor hdskr. har uld, yot, f/andske; men 
nar hdskr. har Ve>/r, kiedsommelig, misfornøyet, ja endog Smigger (p. 142), 
bibeholdes disse skrivemåder. Man kunde blive ved; snart sagt hver side 
træffer man vidnesbyrd om den ejendommelige måde, hvorpå udgiverne 
har ment at kunne behandle det ortografisko. Vilkårligheden udstrækker 
sig også til syntaktiske forhold, snart beholdes det gamle, snart indsættes 
moderne former: p. 142 står i udg. en stor Belønning fik han for sin 
ækle og til Satire grændsende Smigger mod hdskr.'s . . . for hans ækle . . . 
(cfr. Wessels bekendte „hans Støvlehæle gik han skiæve"), men p. 100 
står i udg. som i hdskr. hun ligner meget hendes Fader. Når der 
endelig skulde rettes, hvorfor er der da rettet det ene sted, men ikke 
det andet'? Her må træffes et valg: e n t e n moderniserer man retskriv
ningen, e l l e r også beholder man den gamle, hvad der altid er det til
rådeligste; at gøre, som udgiverne har gjort, er derimod ikke tilladeligt, 
ti det er ikke til nytte eller fornøjelse for nogen moders sjæl. 

Men, vil man sige,. hvad enten bøgerne er trykte med denne eller 
hin retskrivning — eller mangel på retskrivning, taber de ikke derfor 
deres værd som historiske kildeskrifter, når blot texten ellers er til at 
lide på. Dette skal indrømmes, og som den foreligger, ser texten da 
også såre tilforladelig ud: man se blot, hvor omhyggeligt udgiverne gør 
opmærksom på, at de p. 144 har tilsat stavelsen es i ordet deres (for 
at tvinge der [es] Fædrelandskærlighed), eller at de p. 1(1 har indskudt det for 
sammenhængens skyld nødvendige [hvad], og således mange andre steder. 
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Men desværre — også her har det skortet på den fornødne omhu; 
i virkeligheden er ord mange steder udeladte eller tilsatte, uden at 
udgiverne meddeler noget derom eller tilsyneladende forbinder nogen 
hensigt dermed, da det eneste, der opnås, er textforvanskninger 
af større eller mindre betydning. Ret uskyldigt er det, når ordet nemlig 
p. 143 i udg. er udeladt i sætningen man opførte nemlig Balletten 
„Rolf Blaaskiæg", eller når ordet ganske udelades p. 140 i det skal 
være ganske vist, at Hertugen af Augustenborg . . .; mindre uskyldigt 
er det, når hdskr.'s Hertugen af Augustenborg befatter sig, e. S., ikke 
mere med sit Skolevæsens Departement p. 140 i udg. har mistet sit e. S., 
og det er ingen erstatning, at hdskr.'s mere i udg. er blevet til meere. 
Og der er dog forskel på, om man som udg. p. 1 siger Tilladelsen har 
hun dog faaet til at reyse bort og venter med at komme til Sanderum-
guard midt i Juli, eller man som hdskr. siger . . . og venter at komme 
til Sanderumguard . . . Hvor kan udgiverne p. 3, hvor der er tale om. 
hvorvidt en mand har været Biilow hengiven og tro eller ej, trykke Bar 
han kun Kuppen pau begge Skuldre?, når hdskr. tydeligt nok har Bur 
hun kun ikke Kuppen paa begge Skuldre?? Når udgiverne i alminde
lighed opløser hdskr.'s forkortelser af navne uden videre bemærkning 
(f. ex. Fr. D — Frue Dannemand: Bis. M. — Biskop Munter), hvorfor 
forkorter de da p. 172 navnet Coldevin, som hdskr. skriver helt ud, til C: 
C. spiller sin sædvanlige Bolle for at insinuere sin Datter ? Ikke med 
en stavelse får læseren her at vide, hvem denne C,er, noter og register 
giver ingen oplysning; hvorfor da ikke simpelt hen trykke, hvad hdskr. 
har? Og endelig, når hdskr. i brevet 15/6 1793 har alle seer misfomøyet 
og mistroisk ud lige fra de Kong. Høiheder til de mindste efter Rangen 
(jeg undtager nogle faae pusillanime Krijbere, som under alle Om
stændigheder] smiqre for at insinuere sig), med hvad ret 
udelader så udgiverne p. 1 de spærrede ord? 

Ved siden af sådanne textændringer og udeladelser, hvis antal meget 
vel lod sig forøge, står ligefremme læsefejl. Jeg kan til nød forstå, at 
man i skyndingen, når det gælder gotisk skrift, kan komme til at for-
vexle Svenske og Franske, således som udgiverne har gjort det p. 144: 
om det var sandt, at vi skulde miste Ilolsteen, og det besættes af de 
Svenske, hvor hdskr. har de Frunske. Men jeg kan ikke forstå, at 
udgiverne p. 2ii kan læse 1 Ridehuset og paa dets Gallerie boe 300 
Mennesker med deres hele Oekonomie, når hdskr. har 300 Famillier, 
eller at de p. 90 kan læse de adelige Herrer og Damer var masquerede 
som Guder og Gudinder, der ofrede ham Myrra, søde Ord og Røgelse 
i Almindelighed, når hdskr. har i Overflødighed. 

Når jeg ikke ved, hvad jeg skal tænke om fejl af denne art, så ved 
jeg det heller ikke, når jeg ser. hvorledes textens dateringer er blevet 
behandlede. Det er klart, at udgavens værd som historisk kilde bliver 
ganske overordentlig forringet, om dato- og årsangivelse for de meddelte 
breve ikke er til at lide på; men det er de ikke i alle tilfælde. Af
vigelserne mellem udgave og manuskript er her så mange, at der ikke 
kan være tale om blot fejltryk. men hvad er de da? Jeg har noteret 
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mig følgende afvigelser, men jeg indestår ikke for at have fået alt med: 
p. 12 er stykket om kongens køb af Moltkes palais og om subskriptionerne 
til slottets genopbyggelse henført til 1 1. m a r t s — hdskr. har 18. m a r t s ; 
det stykke, der i udg. p. 16 betegnes som Uden D a t o , har i hdskr. 
betegnelsen ad : d. 12. Aug: 794; p. 40 henføres stykket om priserne 
på jordegods til 2. O et. 1 7 9 8 — hdskr. henfører det uden datoan
givelse til 1 7 9 9 ; p. 100 har udg. 15. Febr . — hdskr. 4. F e b r . ; p. 104 
henfører udg. stykket om general Dupas til O d e n s e 2 3 . Mar ts — 
hdskr. har dj. 25 . Mar t i j uden stedsbetegnelse; hvad der p. 141—42 
gives under dateringen H e l s i n g ø r 24 . Nov. , har i hdskr. forskellige 
dateringer: de to sidste sætninger i 2det stykke (fra: En stor Belønning . . . 
og ud) er taget fra et uddrag ibd. 10. De c , det 3dje Stykke (Kron-
Prindsesse Fonte Corvo . . . og ud) derimod fra et uddrag H e l s i n g ø e r 
2 9. De c. 1 8 1 0 , og dette stykke kommer i hdskr. efter de to stykker, 
som er trykte i udg. p. 143; hvad der p. 172 — 73 er trykt under 5. 
O et. , har i hdskr. forskellig datering, idet stykket p. 173 i udg. (En 
Ven af Culbjørnsen . . . og ud) er dateret 12. O et. ; p. 229 henfører 

udg. beretningen om oberst Goldevins audiens hos dronningen i skind-
buxer til 8. A p r i l — hdskr. har den under 22 . A p r i l . 

Den originale brevbog består af uddrag på dansk, tysk og fransk; 
udgaven leverer helt igennem en dansk text, uanset hvad sprog brevet 
er på i manuskriptet. Når udgiverne oversætter de tyske eller franske 
partier, gør de dog i reglen som p. 129 i en note opmærksom på, at 
stykket er oversat; men hvorfor meddeler de intet som helst om, at hele 
det lange stykke p. 124 — 26 om, hvorledes prinsesse Charlotte bliver 
grebet i ægteskabsbrud, i manuskriptet er på tysk og af dem er over
ført på dansk V Da udgiverne giver deres oversættelser en gammeldags 
ortografi, må enhver, der læser bogen, tro, at her foreligger et dansk 
originalbrev; det er jo ingenlunde ligegyldigt, om det er det ene eller 
det andet. 

Fndnu har jeg en bemærkning af principiel betydning at gøre. Det 
vilde i publikationer som de foreliggende i almindelighed være for meget 
forlangt, at udgiverne skulde give en nøjere beskrivelse af det benyttede 
håndskrift og dets ejendommeligheder, ti den slags tynger, så nyttigt det 
end kan være for fagmanden. Men ved de Biilowske papirer stiller sagen 
sig dog noget anderledes, og det havde været ønskeligt, om udgiverne 
var gået noget mere i detaljen, end sket er i deres bemærkninger ind
ledningen p. VIII—IX. Ved disse breve melder sig -nemlig spørgsmålet 
om, hvem de anonyme brevskrivere kan have været, og en mulig ud
redning af dette spørgsmål er, som udgiverne også selv gør opmærksom 
på, af afgørende betydning for den værdi som historisk kilde, man skal 
tillægge de i brevene indeholdte oplysninger. Nu tvivler jeg ikke i 
mindste måde om, at udgiverne, som de siger, har gjort sig al umage 
for at finde ud heraf; men hvad der ikke er lykkedes dem, kunde måske 
engang trods de dermed forbundne vanskeligheder lykkes andre; og 
derfor burde udgiverne have meddelt alle de ydre oplysninger, hånd
skriftet selv giver til spørgsmålets opklaring, men dette er ikke sket. 
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Når nemlig udgiverne siger: „Et enkelt og oncstaaende W ude i Marginen 
for et Par Beretninger . . . kunde lede Tanken hen paa Billows for
henværende . . . Tjener Wenniche . . .", må man jo få det indtryk, at 
dette W er det eneste mærke af denne art i hele den tykke brevbog, 
men det er ikke tilfældet. Der findes mange andre, som kan være 
vanskelige nok at tyde (jeg skal ikke forsøge derpå), men hvorfor tager 
udgiverne dem ikke med'/ Hvis det, som jeg formoder, er mærkerne 
I'r. B (brev af 18./2 1794) og Lit: As: &•/, (brev af H / s 1810, i udg. 
p. 134), der får udgiverne til at tænke på generaladjudant Frantz v. 
Biilow og „selve" Schack Staffeldt, hvorfor nævner de da ikke dette 
indicium, og hvorfor siger de så, at W er enestående? Jeg har fundet 
den art mærker paa 3(5 steder og skal som prøve meddele følgende: 
aug. 1 7 9 5 (udg. p. 20), 1. j an . 1 8 1 5 (udg. p. 220), 11 . nov. 
1817 (udg. p. 254) og 2(5. j u n i 1 8 1 9 (udg. p. 257): (Lt.) 
C. P. - 2 5. febr. 1 8 0 9 (udg. p. 114): Lt. ILS. - 15. j u n i 179 3 
(udg. p. 1): ud Lt: C. S og 1 7. j an . 1 8 1 5 (udg. p. 221): LV C S, — 
2 8 . aug. 1 8 1 9 : C. Il, - 2 8 . j u n i 1 8 0 8 : ' / ' - . . . r/ 21 . jul i 
181« (udg. p. 241): IV. . d — 1. aug. 1 8 0 7 : L: Dom: Bndni — 
(udg. p. 99 u. dat., mod slutningen af brevet): J. Smith 1806. 

Hermed skal jeg slutte, idet jeg blot skal tilføje, at når jeg har følt 
mig forpligtet til i min anmældelse at drage så skarpt til felts mod text-
behandlingen i dette bind og derved har måttet lægge vægt også på ting, 
der med en vis ret kan betegnes som petitesser, så er det, fordi det 
drejer sig om et serieværk, der skal og absolut bor fortsættes, et arbejde, 
der med fuld ret har vundet sympati og anerkendelse i vide kruse, og 
som, hvis udgiverne blot til deres ovrige fortrinlige egenskaber vilde føje 
pertentlighed i det små og respekt for enkelthederne, vilde blive en 
mønsterpublikation. Cmi S. Prtersni. 

FRA DK SIDSTE AUS SPKOGGRANSKMNG 

III 

„F.t <jrænsedialckt" kalder ANDERS PEDERSEN en afhandling om det 
Arna-Magnæanske håndskrift 19, 8vo, som han har offentliggjort i Arkiv 
f. nord. lilol. XXIII (s. 53 lig.). Der kunde maske indvendes noget 
mod dette udtryk som titel pa afhandlingen, men det har også sin be
rettigelse. Af den udførlige (om end efter forf.s eget sigende ikke ud-
tommende) redegorelse fræmgår det næmlig. at dette håndskrift eller dets 
forskrift må høre hjemme på grænsen mellem dansk og frisisk. Hånd
skriftet stammer Ira det 14de årh., men i modsætning til andre samtid
ige håndskrifter har det allerede ombyttet den ældre danske brug af 
ep-tegnet med den yngre brug af e. Allerede dette er påfaldende og 
tyder på indvirkning al fremmed skrivebrug. Der er andre ting i hdskr., 
som peger i bestemt retning af, at denne påvirkning er frisisk, således 
den gennemgående brug af e (æ) for alm. da. ø. og i for y i visse til
fælde, ligesom en underlig usikkerhed overfor r-forbindelser. Disse om-
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stændigheder fører forf. til at søge håndskriftets hjemsted dær hvor 
dansk og frisisk taltes i samme by i det 14de årh., med andre ord, 
som P. Lauridsen har påvist det i Hist. Tidsskr. G. R. IV, i gøsbyerne 
sønden for Vidå. 

P. K. THOHSKN har (sml. D St. 1904, 125) påvist, at det danske 
sprog i de sydslesvigske sogne Svesing, Olderup og Fjolde havde et 
præg, som var væsentlig forskelligt fra de øvrige jyske måls. Ved en 
undersøgelse af håndskriftets sprogform fræmgår det nu, at det må høre 
hjemme så langt syd på, at det d a n s k e mål som har ligget bag ved 
er Husum-målet. Dette vil sige at det stammer fra Mildsted, Hatsted 
eller til nøds den sydlige del af Breklum sogn, men snarest fra Sønder-
gøs herred. Overgangen sk' ~> § må have været til stede, da skrive
måderne s for sk og sk for s forekommer 13 gange; muligvis (men 
skrivefejl er meget tænkelig også af anden grund) findes der også an
tydning af overgangen g' > j , og af tj >- i,. Dærtil kommer former 
som s t i a l l e (stjæle) mod æ. jy. s t æ l æ (hus. §<?•/), men 'stjæler' hedder 
s te l (altså omlyd, som i g e r , l e t e r , t e k e r går, lader, tager); fortid 
d e l t e s mod æ. jy. d e l d æ s ; sikre spor af participiernes bojning og 
lidt mere. 

Det kan anses for bevist ved Anders Pedersens undersøgelse, at 
AM. 19, 8vo eller dens forskrift må høre hjemme på det danske sprogs 
sydligste område, og vist endda i en væsentlig frisisk talende by. Men 
repræsenterer del virkelig en grænse d i a l e k t ? Er det ikke snarere en 
halvvejs danskkyndigs forsøg paa at skrive dansk? Jeg skulde tro, al de 
fleste vilde finde den betegnelse mest passende. Det er da ikke så 
meget selve håndskriftets sprog som det sprog der skinner igennem, del
er grænsedialekten. Og her har det sin værdi som dialekthistorisk do
kument: det viser, at påfaldende forskelle mellem Husum-målet og halv
øens øvrige mål går tilbage til så gammel en tid som det 14. årh. 

Er der i udviklingen noget, som særlig tyder på, at vi har med 
en grænsedialekt at gore? Det er ikke meget, for så vidt som man her
ved tænker på ting, som stemmer med det fremmede nabomål. Over
gangen sk' i> § er ikke nordfrisisk1, de andre ejendommeligheder, 
som hdskr. har fælles med Husum-målet heller ikke, medens brugen af 
e for as og o åbenbart ikke hidrører fra den danske dialekt men fra 
hen frisiske afskrivers vaner fra hans egentlige modersmål, ligesom usikker
heden i r-forbindelserne. Snarere skulde jeg tro at grænsedialektens 
særpræg viser sig i, at hdskr. allerede har t og d for th. Forf. hævder 
ganske vist, at overgangen er almindelig i dansk og har sat sig spor 
allerede i vore ældste håndskrifter. Men så vidt jeg kender disse hånd
skrifter, kan jeg ikke finde sporene tilstrækkelig lydelige; jeg er mere 
tilbojelig end Anders Petersen til at tro på skrivefejl af mindre værdifuld 
art. Dette må på ingen måde forstås således, at jeg undervurderer den 
betydning det har, at dette håndskrift står udenfor den fastslåede danske 

1 Forf. mener at skrivemåden sal for skal skyldes frisisk indflydelse, 
men der kendes intet tilsvarende i nordfris., medens Husum-målet iflg. Lyngby 
har formen s,al v. s. af skal og sxal. 
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skrivebrugs påvirkning (se afhandl, s. 80), men jeg tror det muligt, at 
en grænsedialekt kan være underkastet andre vilkår netop dærved at den 
bruges i samkvæm med et andet folk. 

Netop på et lignende punkt er der noget tilsvarende i en anden 
grænsedialekt, Shetlandsmålet. Dette mål er i det hele en nær frænde 
af Færø-målet, selv om det er betydelig mere danskagtigt end færøisk. 
Hvor meget det ligner færøisk viser sig bl. a. i behandlingen af prono- * 
minalforlyden. Det opr. p er i færøisk i reglen blevet /, men i enkelte 
ord (denne, dær, dog) er det blevet h ( h e s i n , h a r , h o a s t v. s. af 
toat) , og ganske tilsvarende former finder vi i Hildina-kvadet: i t a 1 

dette, es o2 denne, w a t h 3 skont (det sidste kan ikke svare til a t , som 
Hægstad antager i sin udgave, men svarer noje til et *ho at). Men i 
de andre pronominer har shetl. ikke som fær. /, men d, og den samme 
lyd svarer i øernes nuværende mål til eng. th. 

For øvrigt er Anders Petersens afhandling vel værd at læse med 
omhu. Det glæder mig at fastsid, at han har væsentlig samme opfattelse 
af sønderjyskens behandling af k, sk og g foran fortungevokal, som jeg 
(min fræmstilling i Kort over de danske folkemål s. 85 kan han næppe 
have kendt, da han nedskrev sine bemærkninger s. 66); måske har han 
ret i, at g og sk følges ad, medens jeg har antaget at g gik med k. 
Forholdene i andre danske mål taler snarest for hans opfattelse. Lige
ledes glæder det mig at se ham søge årsagen til den frisiske r-metatese 
i forlyden; så vidt jeg kan skonne, har han ret. Hans behandling af 
det ustabile l* er også af den slags ting, som vækker eftertanke. 

En grænsedialekt fra Nordens modsatte kant, Estlands kyst, har 
GIDF.ON DANELL behandlet i sin doktordisputats Nuckomålet. I. I n l e d n i n g 
ock l j u d l a r a (Sth. 1905). Her som ved Husum-målet ser vi nyt og 
gammelt imellem hinanden. En mærkelig lighed med sønderjysk-fynsk 
er det, at snut har fortrængt end som sammenligningsord. Af tydelige 
grænsefænomener kan nævnes de uaspirerede stærke lukkelyd (finsk k, t, 
p) og tabet af den gamle tostavelsesaksent. Men ellers er det også her 
kun lidet der i grammattisk henseende vidner om påvirkning fra nabo-
sprogene. Måske har Hesselman med rette set en parallel til finsk i 
stavelseforkortningen foran lukket endestavelse, men som Danell gor op
mærksom på, er der ikke så ringe forskel mellem denne og den finske 
medlydssvækkelse. 

Af almindelige ting kan mærkes følgende, Nuckomålet ligesom is
landsk har vekslen mellem en stærk og en svag form af nogle prono
miner, som tu <v die, tee <^> dæ (du, det). Som jysk-fynsk har det kort 
vokal efterfulgt af pust i ord som nu, nå, ve (nu, nå!, vi). Foran med-
lydende v og / er /< bevaret. Genitiven er lidet brugt, medens udsagns
ordene endnu skelner mellem ental og flertal (til dels samme forhold 
som i sydslesvigsk). Foran e brugte de gamle g i stedet for j (Gesus, 
Gerusalem), sml. Kort over da. folkem. s, 88. I forlyd bliver tw til f. 
Der findes spor af forlængelse af selvlyd i forlyd, et fænomen, som orn-

1 Hild. v. 4. 2 Hild. v. 2. 8 Hild. v. 12, c28. 4 Sml. nedenfor s. 137. 
Danske Studier 1907 9 
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trent samtidig er behandlet udførligt af ERNST J. WIGFORSS i F r å n fi lo-
l o g i s k a f o r e n i n g e n i Lund III s. 169 flg. 

Til de overgange i brug, som blev omtalt i D St. 1905, 121 og 
123, svarer ganske en overgang, som Danell har fundet i Nuckomålet, 
og som måske er videre udbredt i estsvensk. Den ubestemte form af til
lægsordet har bevaret den gamle nominativs- og akkusativsform i hankcin 
og hunkon som hak. starkor, starkan, huk. sturk, starka, men således 
at 'nominativ' bruges, når ordet står i omsagnet (prædikativt), men 
'akkusativ', når det står vedfojet (attributivt). 

Om en tredje grænseegn, Østerbolten, handler T. E. KARSTEN: 
Osterboltniska orttmmn I. (Hfors 1906). Men det foreliggende første 
hæfte, som væsentlig behandler navne på vandløb, når ikke stort videre 
end til at give et begreb om, hvor rigt et stof tU sproglig oplysning 
stednavnene indeholder, og hvor stor betydning studiet af dem har for 
at oplyse ældre befolkningsforhold. Fortsættelsen vil sikkert ikke skuffe 
forvæntningerne, og når den kommer vil der være anledning til at 
vende tilbage til dette værk. 

IV 

Allerede i første årgang af dette tidsskrift (DSt. 1904, 121 flg.) 
fræmdrog vi nogle værker, som har kastet lys over betydningshistorien. 
Vi skal nu igen tage dette æmne for og meddele noget om, hvad de 
sidste år har bragt. 

B e t y d n i n g s l æ r e n (eller semologien, som Noreen kalder den) har 
to ret forskellige sider, en leksikalsk og en grammattisk. Den leksikalske 
har en del berøring med s y n o n y m i k k e n , læren om „enstydige ord", 
som i årene omkring 1800 kunde glæde sig ved livlig behandling i Dan
mark. Men forskellen er måske dog storre end ligheden. Synonymikken 
havde væsentlig betydning i stilistisk henseende; dens opgave var at af
grænse indholdsbeslægtede ord mod hinanden. Den del af ordhistorien, 
som omfatter ordenes betydningsudvikling, har dærimod naturligvis væ
sentlig historisk betydning, om den end kan få betydning også i andre 
henseender. Da ordene næmlig ofte bærer mærker af deres tidligere 
betydninger, kan det spille en rolle ved forståelsen af fremmede sprog, 
at man véd noget om gangen i ordets betydningsudvikling. Derfor må 
ordbogsforfattere næsten naturnødvendigt komme ind på undersøgelser af 
denne art, og dærfor er da også denne side af betydningslæren behand
let ret jævnligt. Men ofte har det været lægmænd, som har behandlet 
sådanne sager, og indenfor den faglige sproggranskning har de i lyd-
granskningens glanstid været lidet påagtede. 

Nu er forholdet et andet. NYHOPS Ordenes lin, som vi nævnte i 
vort første overblik, er et af mange eksempler på, at også de egentlige 
sproggranskere er fuldt klare over denne sags betydning, og tager man 
f. eks. E. LIDENS Armetmche Studien 1. (Goteb. HOgsk. Årsskr. XII, 2), 
vil marf se, at ganske vist er junggrammattikernes krav til lydig overens
stemmelse på intet punkt svækkede, men samtidig kræves der, for at en 
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ordailedning eller et ordslægtskab skal være troligt, at også betydningerne 
står i et sådant forbold til binanden, som vi kender andensteds fra. 
Sagens natur gor det vanskeligt at opstille „betydningslove" af lignende 
art som lydlovene, men det er øjensynligt, at forskningen arbejder hen 
imod noget sådant. Selvfølgelig vil dette ny fag kræve delvis andre me
toder end lydlæren. Menneskesprogene er lydligt stedbundne, lydlovene 
måtte fra først af opstilles som enkeltsproglige, førsl efterhånden viser sig 
så den ene, så den anden som et udslag af almene tilbøjeligheder, som 
når man påviser en .,Verners lov" i italiensk og engelsk. Ved betyd
ningslæren har man fra begyndelsen af måttet gå ud fra det almene. 
Den samme betydningsudvikiing forekommer af gode grunde forholdsvis 
få gange i samme sprog, men andre sprog lian have ganske ensartede 
udviklinger, som støtter den opfattelse man kommer til med hensyn til 
det ene sprog. 

Vil vi se forskellen mellem for og nu, kan vi sammenligne behand
lingen af samme ord i JESSENS Dansk Etymologisk Ordboy (fra 1893) 
og HJ. FALK og AI.F TORPS : Etymologisk ordboy over det dunske oy det 
norske sprog (afsluttet 190(>). Den omstændighed, al Jessens ordbog be
tegner et standpunkt, som i 1893 allerede var ved at blive forældet, gol
den i dette tilfælde kun endnu mere anvendelig. Vi vil ved en sådan 
sammenligning finde, at Jessens sammenligninger synes at bero på rene 
tilfældigheder: de betydningsovergange han forudsætter, er de som fore
kommer ham rimelige, det hele beror på enkeltmands skon. Falk og 
Torp dærimod søger næsten altid at gore sammenstillingen trolig ved at 
anføre sikre eksempler, især fra andre sprog, på samme betydningsover-
gang. Jessen meddeler ved d a l , at det formelt (d. v. s. lydligt) svarer 
til græsk thålos tag og thålumos kammer. At finde nogen betydnings-
lighed mellem disse og dal er vanskeligt; men hos Falk og Torp finder 
vi den opr. betydning af thålamos 'leje', især dyrs, egentlig 'fordybning', 
og i så fald forholder thålamos sig til dal som leje (af lav) til lavning 
og som tysk bett 'sæng' til den opr. betydning 'udgravning' (sml. lat. 
fodio 'graver'). Men muligvis betyder dal fra først af kun 'svajning' 
(op e l l e r ned), sml. isl. oldnorsk dalr 'en bue', og i så fald kan også 
græsk tholos 'kuppel, rundbygning' få betydningslighed. Det en af de 
store fortjænester ved Falk og Torps ordbog, at den i så rigelig mængde 
giver den slags oplysninger og dærved bliver et godt bidrag til grund
laget for en ordbetydningslære. Man går næppe en side igennem uden 
at finde sådanne bidrag til betydningshistorien. De kunde sikkert have 
været flere endnu, og jeg er tilbojelig til at tro, at hvad man savner i 
den henseende for en stor del er udeladt af hensyn til bogens omfang. 

Lad mig dog nævne et eksempel på, hvad jeg har savnet. Under 
ting afviser Jessen (naturligvis uden at sige hvorfor) forbindelsen med 
got. peihs, lat. tempus 'tid', og foretrækker at holde ordet for en slægt
ning til (ung, og sætter som opr. betydning 'stor forsamling, stor sag', 
egentl. 'vægtig'. Falk og Torp antager dærimod slægtskab med peihs 
(og vel også med lempus), men giver ingen grund for denne antagelse. 
En henvisning til udviklingen af dug i rigsdag, herredag havde dosr 

9* 
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været let at give. Til en udvikling som den af Jessen foreslåede kender 
jeg dærimod intet tilsvarende. 

Hvor sikkert betydningsvejen kan angives i mange tilfælde, har Falk 
og Torp også givet smukke eksempler på. Jeg skal nævne et af dem, 
hvor forff. mærkeligt nok er stanset dær, hvor man skulde tro de måtte 
gå et skridt videre. Strand påvises først i alle germanske sprog, og 
som lån fra disse i fransk; dærpå fræmstilles en fra anden side given 
forklaring, en forbindelse med en fra irsk og slavisk-baltisk kendt afled
ning af roden i strø, men denne forkastes, da „grundbetydningen af 
strand åbenbart er 'kant', hvilket tyder på sammenhæng med rand: 
germ. grundform *(s)ramd^. Prøver man at overføre denne tænkte 
grundform til latin, får man front-, og grundbetydningen af lat. frons 
(frontis) er vel netop 'rand, kant'. Så meget underligere er det, at 
skridtet ikke er taget, som denne forklaring er fræmsat for nogle år 
siden af Th. V. Jensen i Nord. tidsskr. f. filologi 3 række X, 20. Få 
en måde er imidlertid denne mangel et fortrin, idet den viser, hvor 
sikkert den måde, forff. anvender til at finde grundbetydningen, leder til 
målet. 

Selvfølgelig kunde der nævnes mangler i hundredevis i en sådan 
bog; ingen ordbog kan være fuldstændig, og ingen behandling af et ord 
i så kort omrids, som en ordbog forudsætter, kan medtage alt. Ja ikke 
blot mangler men også virkelige fejl vil enhvær, som på et eller andet 
særområde sidder inde med storre viden end forfatterne, kunne påvise i 
temmelig stort antal. HOLGER PEDERSEN har i sin anm. i Arkiv f. nord. 
filol. XX s. 379 flg. fræmdraget en del i de første hæfter, i min afhand
ling Fremmedordene i det ældste danske skriftsprog har jeg givet rettel
ser vedrørende ikke få ord, og jeg kunde, skont min viden i den sam
menlignende sprogvidenskab er spredt og lidet betydelig, sikkert også 
udenfor den egentlig nordiske etymologi påvise urigtigheder. Men et 
værk som dette skal ikke dommes efter sine mangler men efter sine 
fortjænester, og disse er både mange og store. 

Foruden det, at ordenes udvikling er eftersporet både hvad lyd og 
betydning angår, er der givet et rigt stof af o r d f o r b i n d e l s e r med 
meddelelse om betydningsgrundlaget i disse. I den henseende er, så 
vidt jeg ved, denne ordbog den fyldigste, som endnu er udkommet. Så
ledes forklares under stav: 'falde i staver', 'bryde staven over en', 'Arons 
stav', 'stavkirke'; under stok: 'den faste stok', 'forstokket', 'stokblind' 
o. s. v.; under tver: 'bryde over tvært', 'komme på tværs', 'tværdriver' 
o. s. v. o. s. v. 

Falk og Torps etymologiske ordbog kan ikke noksom anbefales alle 
sprogvenner, og især da alle dansklærere. Den vil virkelig kunne bidrage 
til at give et friskt pust i undervisningen i modersmålet. 

Den g r a m m a t t i s k e betydningslære er for så vidt også gammel 
nok, som den klassiske grammatik netop for en stor del hviler på ind-
holdsbestemmelser. Men den klassiske grammatik har i tidernes løb lidt 
så meget, at man med god grund ser noget mistænksomt til den. En 
grammatik, som uden at fortrække en mine finder sig i, at man piller 
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en tredjedel bort fra en ordklasse og alligevel lader resten gælde for det 
samme som hele ordklassen i sin tid — den tiltvinger sig ikke særlig-
agtelse. Det var mod denne fordærvede klassiske grammatik, at WIWEI, 
rettede sit skarpe skyts i Synspunkter for dansk sproglære, og de gamle 
skuder kunde ikke udholde ilden fra hans moderne kanoner. Admiralen, 
overlærer Mikkelsen, søgte at redde en del af llåden, men reddede næppe 
stort andet end æren. 

Men imidlertid lå en ny flåde under udrustning, forsynet med alle 
nutidens opfindelser. I Dania sidste bind viste VERNER DAHLEFUP sig med 
en torpedobådsflotille (Abstrakter og konkreter), som ganske vist væsent
lig rettede sit angreb på den stærkt medtagne gamle flåde, men som 
bebudede, at den realistiske retning inden for grammatikken endnu ikke 
havde sagt sit sidste ord. Wivvels formalisme er ikke så meget en be
buder af en ny dag, som den er den stolle afslutning af hvad andre, 
her hjemme særlig Lefolii, har indvarslet. Langt snarere er Dahlerups 
afhandling et sådant varsel, og den dag, da en ny betydningslære indgår 
pagt med det, som formalisterne og lydgranskerne har indvundet, cla 
stunder det mod en bedre tid for sproglæren. 

Den ny flåde er under bygning, og ikke blot torpedobåde ser man 
sværme, i alt fald ét rangskib er under opsejling. Med hæfterne 4- og 
7 af Vart sprak er NOREEN begyndt på femte bind, som tillige med 
sjæte skal behandle betydningslæren. De to hæfter med deres halvtredje 
hundrede sider fører ikke så langt ind i sagerne, men nogle ting er dog 
allerede i dem klarede. Således er pronominalspørgsmålet, dot som 
Wivvel mest afgjort rnåtte opgive at løse ad formel vej, klart og fatteligt 
fræmstillet. Hermed skal ikke være sagt. at der ikke er spørgsmål sted
ordene vedrørende, som må behandles anden steds. En hel del af deres 
behandling må af gode grunde henføres til bqjningslæren. Men den del 
som angår betydningssiden. og den er for stedordenes vedkommende 
grundlæggende, er lier helt klaret. Jeg ser ingen mulighed for at 
komme uden om den her givne forklaring, at et pronomen (stedord) er 
et ord, hvis betydning v æ s e n t l i g bestemmes ved omgivelserne og si
tuationen. Netop i denne afgrænsning skærer 'tværklassen' (Wiwel) også 
tvært igennem alle de andre, selv om vi tilfældigvis kan savne prono
miner i nogle ordklasser. 

Særdeles oplysende er også behandlingen af subjekt-prædikatspørgs
målet (S; 32), hvor forskellen mellem den lilosofiske og den sproglige 
opfatning af sætningsdelene klart udredes. På et enkelt punkt kan jeg 
her ikke være enig med forf., noget som vist til dels beror på, at han 
har valgt et mindre heldigt eksempel. I sætningerne Danmarks skon-
nesle kvinde er frk. P. og Frk. P. er Danmarks sk. kr. kan jeg ikke 
se bedre end at Frk. P. i bægge er subjekt; jeg synes, at Noreens 
sammenligning med matematikkens a — b og b = a er falsk, idet til
fældet svarer til x = a, a = tx, og i dette tilfælde er udgangspunktet 
for bægge ligninger u trods den omvendte stilling. Et eksempel som 
Min broder er den ældste dreng i skolen: den wldste dreng i skolen 
er min broder vilde vist have været et klarere eksempel, på den 
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form, Noreen tilsigter. Men netop overfor et sådant eksempel synes 
Sweets ord også at have storre berettigelse, end Noreen vil tillægge 
dem; det er virkelig temmelig ligegyldigt, hvilket af de to begreber man 
går ud fra som subjekt. 

Også behandlingen af 'adjunkt konnexion', d. v. s. tillæg af forskel
lig art til et overordnet ord, giver adskilligt at tænke over. Spørgsmålet 
h o s s t i l l i n g : s a m s t i l l i n g får ny belysning ved at ses i sammenhæng 
med andre lignende fænomener. 

Store modsigelser vil Noreens behandling af m o d u s og k a s u s 
vække, ikke så meget endda selve behandlingen af dem — de behand
les for øvrigt kun delvis, da de væsentlig hører under formlæren — som 
fræmstillingen af meningernes arter og af det, Noreen kalder status, de 
forskellige forhold, ord kan stå i til hinanden. Men i visse måder er 
Noreens nyheder ikke værre, end at vi kan finde dem antydede allerede 
hos MADVIG i hans universitetsprogrammer Om de grammatikalske Beteg
nelsers (Formers) Tilblivelse og Væsen fra 1856—57. Det er som en 
skæbne, at Madvigs tanker således kommer til ære, uden at, som det 
synes, hans arbejde har bidraget dertil. Hans tunge fræmstilling har vel 
gjort sit til, at man er gået uden om ham, men for hans landsmænd 
er der noget vemodigt i at se disse forhold, ligesom i at mindes, hvor 
lidt hans egen latinske skolegrammatik prægedes af hans storsyn på 
sproglige spørgsmål. 

Noreen når kun lige til begyndelsen af en ordklasseinddeling på 
grundlag af betydningen. Men her kan være grund til at henlede op
mærksomheden på et par andre svenske behandlinger af enkelte sider 
vedrørende dette spørgsmål, især dets historiske side. 

I Från filologiska foreningen i Lund III s. 225 flg. har CARL COL
LIN skrevet Semasiologiska studier over abstrakter och konkreter, på en 
måde et sidestykke til Dahlerups afhandling i Dania X, mere ensidigt 
behandlende navneordene, men ved siden dæraf fyldigere og med storre 
historisk stof. Collin indvender med rette mod Dahlerup, at hans for
klaring af overgangen abstrakt > konkret for navneordenes vedkommende 
ikke slår til; men når han selv går over til at give en forklaring, så 
indser jeg ikke, at han kommer bedre fra det. Han undgår Dahlerups 
fejl, alt for sikker årsagsangivelse, men når til gengæld, at man efter af
slutningen af hans afhandling vel har en klar forestilling om, hvorledes 
•de omgivende ord kan medføre en uvilkårlig betydningsændring, men 
ikke, hvorfor denne for navneordenes vedkommende afgjort hyppigst går 
i retning af mere konkret betydning, medens dette ikke er tilfældet for 
de andre ordklassers vedkommende. En årsag må dette dog have. Jeg 
tror, med Collin, at Dahlerup gor en fejl ved at søge en morfologisk 
årsag dertil i navneordenes hyppige brug som grundled, genstand o. s. v., 
og mener, at overgangen har væsentlig semologiske årsager. Ingen ander; 
ordklasse har i så hbj grad som navneordene stillingen som hovedglose, 
for at bruge Noreens ord, d. v. s. er det ord i en ordklump som inde
holder hovedbegrebet, men dæraf følger, at heller intet andet ord for 
os betegner noget så substantielt; rent uvilkårligt kommer det morfo-
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logiske begreb substantiv og det semologiske begreb konkret til at slå 
hinanden nær. Og den store masse af konkrete navneord øver da en 
lignende tiltrækning over for de abstrakte, som abstrakterne i de andre 
ordklasser øver overfor de konkrete. Et af Collins eksempelpar, som 
han selv vender tilbage til gang på gang, er netop i den hen
seende oplysende. I udtrykket gå til scenys t v yå til hvile er der ingen 
tvivl om at det første til opr. er konkret i sin betydning, men netop 
fordi det kun optræder som en bibestemmelse til et andet ord, kan det 
miste sin konkrete betydning. Følgen dæraf er dels, at ti! kan bruges 
som i det andet eksempel, hvor til fuldstændig har mistet sin håndgribe
lige betydning, dels at disse to udtryk for tanken kan komme til at stå 
som ganske ensartede. Nu er der ingen tvivl om, at dette kan føre til 
at det første kan abstraheres; man kan på dansk nok yå til sængs på 
en sofa eller et høloft, men sæny har dog sa fast en betydning, at det 
for hvær sådan brug igen vil reagere og genvinde sin gamle betydning. 
Ganske modsat med hvile; har man på oldnorsk én gang opfattet ganga 
til hv'tlu som ganske ensartet med gå til sængs, så bliver hvlla det 
samme for tanken som sceng, og den betydning kan fæste sig, da den 
ikke har noget konkret at støde an mod. Kiler: man kan se et træ, et 
hus, en sky, men lige så vel kan man (eller mener man at kunne) se en vi
sion, en hallucination, et syn. At disse ord endnu ikke er helt kon
krete, ser vi af, at man også kan have en vision o. s. v., inen der er 
ikke noget i vejen for at de for tanken l e j l i g h e d s v i s kan antage kon
kret natur, så at 'synet- bevæger hovedet til et nik el. lign.; den vej er 
gespenst og spøgelse gået, så at de nu kun opfattes som (væsentlig) kon
krete ord. Hvor vidt en sådan overførelse bliver anerkendt, beror på ret 
tilfældige omstændigheder. Fordi der er patent på en pibe, er det ikke 
ahn. sprogbrug at tale om patentet i betydningen af det for den slags 
piber særegne (DSt. 1904, 233), men er der ingen stivelse (d. v. s. 
stivhed) i en manchetskjorte, kan den skaffes ved at anvende stivelse (d. 
v. s. rismel). Efter en behandling af iranskvaskeren har skjorten fået 
stivelse i bægge betydninger. 

Et andet spørgsmål af lignende natur har HJALMAR IJINDKOTH be
handlet i sin disputats Om adjektivering af partieip, som har en særlig 
sideintei-esse dærved, at den handler om nu stedfindende overgange. 
Også her drejer det sig væsentlig om betydningen, om end formerne 
også spiller en rolle. Og vi danske har så meget mere grund til at 
hilse denne bog med glæde, som netop grænserne for den verbale be
tydning i dansk synes at være særlig fint afmærkede. Desuden trænger 
udsagnsordenes betydningslære til en meget grundig gennemarbejdelse, 
og ethvært bidrag til en sådan bør modtages med glæde. 

Den gamle inddeling t r a n s i t i v a , s u b s t a n t i v a (er, bliver) og 
n e u t r a fortjæner ikke så helt at skydes til side, som Whvel har lyst 
til. Men inden den kan udnyttes til andet end kuriositet, må der klares 
adskilligt op, især i de moderne sprog. En inddeling, som har to store 
fordele, for det første at være let fattelig, og for det andet at have 
efterladt sig grundige spor i formlæren, er nu i færd med at vinde ind-
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gang i alle nogenlunde nye lærebøger (også hos Mikkelsen kan man finde 
dens spor i nogle skjulte kroge). Det er inddelingen i varigheds- og 
ufgorelsesverber for at bruge Wivvels udtryk (Synsp. § 159 B). Men 
der er endnu andre delinger, som har grammattisk betydning. En så
dan har Lindroth foretaget for at få klarhed over overgangen fra tillægs
form til virkeligt tillægsord. Denne overgang er væsentlig en betydnings-
overgang, men som i'orf. rigtig fremhæver, har den også morfologisk be
tydning. 

Forf. kunde have lettet læserne arbejdet med at tilegne sig hans 
resultater, om han i stedet for at henvise til en tidsskriftartikkel havde 
givet en fræmstilling, hvor kort den end havde været-, af sit syn på 
verbernes „aktionssått", som han kalder det. Hans inddeling i ter-
minative og resultative verber har nogen berøring med Siitterlins (Die 
deutsche Spr. § 321, I, d) i ruhezeitworter og richtungszeitivorter, men 
falder lige så lidt som den i varigheds- og ufgorelsesverber sammen med 
den. Betydningsforskellen vil måske bedst fremgå af ordpar som plage, 
tirre c^ tvinge, ophidse. Ved de to første er det selve handlingen som 
er hovedsagen, selv om denne handling selvfølgelig kan lede til et re
sultat; men ved de to sidste er det afgjort det resultat, som kommer 
ud af handlingen, der er hovedsagen. Forskellen kan falde sammen 
med den mellem varigheds- og afgorelsesverber (som i plage OJ> tvinge), 
men dette er ingenlunde nødvendigt, ti i den henseende er tirre og 
ophidse ganske ensartede. Ofte kan et terminativt verbum ved tilfojelse 
af biled (el. forstavelse) blive resultativt (som slå cv> slå ihjel, støde cv> 
omstøde). Ja det samme kan ske ved at det bruges i overført betyd
ning, således er slå afgjort resultativt i betydn. 'tilfoje et nederlag'. 

Nu viser Lindroth med en mængde eksempler fra nutidens og den 
nærmeste fortids svenske sprog, hvorledes overgangen fra participium til 
rent adjektiv er næsten normal, hvis verbet er resultativt, eller hvis det 
står i sin resultative betydning. Enhvær vil kunne se, at der er noget 
om sagen blot ved at prøve med de ovenfor anførte ordpar; af de re
sultative verbers participier bliver der let rene adjektiver (som 'et tvun
gent svar', 'en ophidset stemning'; mærk særlig formen t v u n g ent). 
Dærimod mister participerne af de terminative (som plaget, tirret) ikke 
let deres verbale betydning. 

Disse afhandlinger viser os, hvor rigt det område er, som sprog
granskerne nu har taget ind til opdyrkning, og vi må håbe, at det ikke 
vil vare for længe, inden også vore egne tager fat på sådanne spørgs
mål. Der ligger nok af dem; således var det, for blot at nævne ét 
eksempel, vel værd at få klaret betydningssiden i det problem, Jespersen 
i sin tid antydede (Dania I 273), om overgange mellem adjektiver og 
adverbier. M. Kr. 
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FOLKEVISER FRA TELEMARKEN 

Norsk Visefuijy, samla og utgjevinn av Richard Berge, Kristiania 1904. 
(Anmeldt i sproglig henseende). 

Som bekjendt er det, der produceres i bunden stil, sjelden noget 
sikkert at benytte som vidnesbyrd om forfattelseslidens og forfattelses-
stedets sprogbrug. Og. dette gjælder fremfor andre digte dem som er 
optegnet efter, mundtlig tradition og således har passeret mange ustøe hænder. 

Den foreliggende samling viser således også, så at sige allesteds, 
nogen sprogblanding, med skriftsprog og fremmed dialekt. Imidlertid er 
den største del av den fra en enkelt egn, Vesttelemarken, som i det hele 
sammen med Sætersdalen giver broderparten av norske folkeviser, og 
denne egn er samlerens egen hjemstavn. På grund av stoffets mængde 
fra dette ene sted og optegnerens kyndighed i denne dialekt, kan man 
her nogenlunde kontrollere, hvad der hører dialekten til. Den medtagne 
gådesamling er sagtens det, som ligger den almindelige sprogbrug nærmest. 

Vesttelemarken udmærker sig ligesom også Sætersdalen ved et par 
sproglige egenheder, som synes at være omtrent ligeså gamle som vor 
middelalderlige literatur. Den ene er bortfaldet av / foran g, k, m, p, v 
(tildels også foran s) med behandling av vokalen foran l, som om den 
var lang i oldnorsk — medens dalene i vest for Sætersdalen ligesom Is
landsk i regelen kun har vokalforlængelsen, ikke I-bortfaldet. Man har 
derfor eksempler som fygje, folge, fokk folk, haame, halm, Tov, Tolv 
(mandsnavn, v. S. 11). Tilbojelighed til dette findes på flere steder i 
germaniske sprog, såsom i dalmålet i Sverige og i engelsk. Allerede på 
en runesten fra Sætersdalen læses kup hinbi o: f/ud hjalpi, rimeligvis ud
talt hjdppi; det samme læses også på en runesten fra Sogn, hvor der 
nu er lidet eller intet spor av dette bortfald i dialekten, medens der 
endnu længere borte, i dele av Romsdals amt ialfald findes eksemplet 
mjok eller mjokk melk, og helt hen til Kristianiafjorden findes enkelte 
eksempler på denne forandring i sådanne ord, at det ikke kan være lån 
fra fremmed dialekt. Tendensen må således engang have hersket i hele 
det sydlige Norge. Den mil visselig høre sammen med det, at gammelt 
1 i de samme stillinger (og nogle andre) bliver til det såkaldte ,,tykke" 1 
i østnorsk, ligesom også i Sverige nordenfor Småland og i den meste 
svensk østenfor Østersøen. Det ,,hule 1" i en stor del af Jylland står 
for øret det ,tykke 1" temmelig nær; ligeledes i dele av Nordtyskland, 
f. eks. i Holsten, Z-lyden i kå'lv. Denne er dog, i modsætning til det 
„tykke 1" en virkelig Wyd (hvorved man lader tungespidsen dele mund
hulen) og er meget slapt udtalt, ligesom nær ved ikke at høres. Hverken 
der eller i Jylland synes det som en særskilt enhed av lydsystemet at 
være folket i den grad bevidst eller sprogforskerne så tidlig bekjendt som 
det „tykke 1" hos os på halvøen, hvilket måske kan komme av lydens 
mindre grad av ejendommelighed; men muligvis også kan hænge sam
men med de avvigende sociale og kulturelle forhold. Man må vel antage, 
at en udtale omtrent som den nuværende holstenske, har været det fælles 
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standpunkt for det l, som i Vesttelemarken og Sætersdalen falder bort, 
på Vestlandet i regelen blev til almindeligt / og på Østlandet i regelen 
til „tykt l.u Disse forandringer med de enkeltvis forekommende und
tagelser forudsætter, at udviklingen ikke alene er foregået ved fonetisk 
„glidning•", men også i „spring". Sådanne, ofte tilbageskridende, bratte 
forandringer av et led i lydsystemet ved tilslutning til et andet led av 
dette, kan man tænke sig der især har foregået, når folkets nerver kom 
til ro igen efter en langvarigere krise, f. eks. en pest, en hungersnød 
eller en stærk berøring med en fremmed kultur, hvorved traditionens 
kraft var svækket. Det østnorske „tykke 1" trængte formodentlig ind 
fra dets anvendelse for oldn. rd\ dette modbevises nemlig ikke derved, 
at „tykt 1'" av oldn. I på nogle steder rækker et ganske lidet stykke 
udenfor det, der er opstået av rå. 

Ialfald i sin årsag mindst ligeså gammel er en anden ejendomme
lighed for de indre dele er det sydvestligste Norge, nemlig at mange 
eller de fleste vokaler far en dybere udtale foran nasale konsonanter, 
m og n, end de ellers har, her i Vesttelemarken f. eks. menu min, xei}g9 
ring, bno'nd brun, kåna kvinde, bnø'm bryne osv., se s. 11. Ligesom i 
fransk har den på vokalen overførte nasale udtale bevirket, at vokaler 
udtaltes med dybere tungestilling, og dette er bevaret til nutiden, da na
saleringen er opgivet. Noget av dette fænomen sees der vidt omkring i 
Norge, men ingensteds så meget som her. Og nasaleriugen er næppe 
her (som den måske tildels kan være, hvor man har den i Danmark?) 
en forholdsvis ny forandring; den er vistnok samtidig med det særskilte 
tegn for nasalt a i olddansk runeskrift og den særegne betegnelse for 
nasalerede vokaler i del hele i den gamle grammatiske avhandling i Snorres 
Edda. Dette kan sluttes derav, at der ikke er indtrådt den vokalforandring, 
som er en følge av nasaleringen, i ord som honn horn, hvor der ind
trådte mi istedetfor rn omtrent ved 1300, men derimod er sket for
andring til «, som regelen fordrer, i sådanne som ånn onn (slattotid),. 
hvor nn er gammelt. 

Et tredje antikt træk ved vesttelemarkisk, hvilket dog ikke kan ses 
uden hvor man anvender lydskrift, er det, at de opr. korte, nu forlængede, 
i-, y-, og w-Iyd i næsten alle stillinger er væsentlig eller ganske ensartede 
med de opr. lange, og at u, ligesom også oldn. 6, har omtrent den alminde
lige europæiske, ikke den specielt norske udtale. 

Fra den noget østligere del av Telemarken, hvor Landstad boede 
og for en stor del foretog sine folkevisesamlinger, indeholder bogen, også 
adskilligt, meget mindre har nu som før Østtelemarken havt at yde. 
Derimod er der temmelig meget fra en dal på vestsiden av fjeldet, Suldal 
i Ryfylke, i en dialekt, som både i sit gamle grundlag og nyere for
andringer står den telemarkiske temmelig fjernt; men viserne er ofte 
komne fra østsiden av fjeldet. 

Sådanne sydvestnorske dialekter som ved forandring av p, t, k, til 
b, d, <j, i ga'bd, gry'dd, ku'g» (samt ved et slags „stød") såvel viser 
sammenhæng med dansk som de viser, at de ikke har været gjenstand 
for egentlig dybere påvirkning av dansk, er ikke repræsenterede. Det er 
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mig ikke bekjendt, at dialekterne i det sydvestlige Norge, i meget gamle 
forhold, f. eks. gammelt ordforråd, star i noget påviseligt specielt forhold 
til Jylland, som man jo kunde tænke sig, eftersom dette er den nær
meste del av Danmark. At netop den sydligste del av landet har de 
nævnte konsonantovergange er vel væsentlig at sammenligne med, at 
disse også findes sydligst pa Færøerne og på Shetland. 

Samlerens forudsætninger for sproglig rigtig at gjengive det han 
optegnede, er for Vesttelemarkens vedkommende en noget belæst indfødt 
almuesmands, også suldalsmålet synes han. såvidt jeg kan bedømme det, 
at kjende ret godt. Derimod er han neppe rigtig kyndig i det østtele-
markiske; jeg vil f. eks. nødig tro ham på hans ord, når han (s. 107) 
fortæller at dag hedder då g i østtelemarkisk; det er flertalsformen då'gth: 
som har bedraget både ham og ophavsmanden til den varianl, hvori det 
forekommer. Som eksempel på hans standpunkt kan det anføres, at 
han (konsekvent? — ialfald s. 120 og s. 155) skriver fortelgje eller for-
telyju for fortelja. 

Det er vistnok også mest hans mindre fuldstændige kundskab som 
giver grund til at knytte nogle bemærkninger til hans landsmål, eller 
hvad man nu skal kalde den sprogform, hvori han selv taler til læseren. 
Den er et av de mest bevisende eksempler jeg har set — på tryk — 
pa den i Norge ofte ufuldstændig erkjendte sandhed, at det lidet hjælper 
at kunne en dialekt — selv en „god" dialekt — når det gjelder at ud
trykke sig så, at man over hele landet kan sige: dette er vort eget, ja, 
mit eget hjemlige mål. Han har, som telemarkingen sædvanlig, ingen 
mangel på malende og, for alt hvad jeg ved, træffende udtryk, men 
mangen gang kan disse på samme tid have en så begrænset forekomst, 
at de for den større del av det læsende folk kunde være græske eller 
hebraiske. Det. at man kan slutte sig til, at ordet virkelig må findes i 
Norge, er en blot theoretisk kundskab, som hjælper inderlig lidet; og 
dersom man, som mange landsinålsforfattere gjør, øser ud sjeldne gloser 
med hægge hænder, bliver publikums hukommelse overbelastet, så det 
ikke lærer, hvad de betyder, til det møder dem igjen, langt mindre lærer 
at bruge dem. På andre steder skriver han dansk eller tydsk med 
norske gloser og former, således at det sagtens forstås av hvem det skal 
være, men det smager ikke; jeg anerkjender ikke f. eks. ved au jamsteUe 
s. o, ved au granske s. 0, ved aa liva s. So; upprinnelcg s. 7 ; sjølv wn 
s. 10 og s. 7 1 ; nemleg fyre s. 11 ; derimot s. 75 osv. Man vil kanske 
spørge mig: „Hvad skal sa en landsmålsforfatter få lov at gjøre, når han 
hverken har ret til at tage av sin dialekt eller låne av skriftsproget V" 
Nei, jeg ved så vist ikke, hvad han skal gjøre, dersom han ikke kan 
skrive så, at læseren fø le r , at det der bydes ham er norsk og e r 
folkeligt. Der er jo ingen hensigt med af skrive landsmål ellers. 

S. 11 er der vistnok en trykfeil, som kan gjøre forståelsen vanskelig: 
teleine betegner telemarkin^erne, måske i dialekten telanne og landsmål 
lelarne (av I. Aasen dog opført som flt. -er); et par sogne i Østtelemarken 
har i visse tilfælde en bestemt flertalsendelse på -ein, men det er ikke 
godt muligt, at udgiveren har benyttet den. Amund B. Larsen. 
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SKÅNINGEVERSET 

(DSt. 1905, 109) 

Til belysning af folkevisestrofen om Skåningernes ranke rygge er 
der særlig grund til at anføre Sven Aggesens ord om slaget ved Fodevig: 
, Nils forfulgte Erik med den samlede ledingsflåde over til Skåne, hvor 
han lagde til land i en vig, som folket plejer at kalde Fotavik. Men 
S k å n i n g e r n e s a l m u e , de r a l t id h a r haft sin s t y r k e i r e t s i n d 
(semper probitate pollens), samlede hele deres lands mandskab og nølede 
ikke med at drage mod ham i herlig rustet fylkirjg . . .". Vi har her 
en så direkte udtalelse om Skåningernes retskaffenhed i nøje overens
stemmelse med strofens udsagn, at man ikke kan ønske sig bedre parallel. 

Jørgen Olrik. 

HOLBERG OG DEN DANSKE SKUEPLADS 

Den københavnske Skuepladses Udgifter findes, i de Aar Komedie
huset var henlagt under Byens Magistrat, opført i de 32 Mænds Protokol. 
I den 6. Protokol, S. 27, saaledes blandt Udgifterne for 1752 følgende for 
Klargørelsen af Holbergs Forhold til Teatret ikke helt betydningsløse Post: 

„Efter Hr. Baron Holbergs mundtlig ordre opføres at være betalt til 
Acteurer og Actricer, for viiste Wigilance 100 Rd., hvor for ingen ordre 
produeered ey heller qvitering". Meddelt af // . Trier. 

STRØGODS 

Globist. Ordet findes ikke i V. Kristiansens Ordbog, men bruges ikke 
desmindre om folk som glor på andre, jeg kender sammensætningen globist-
ojne. Et gammelt findested for ordet er ugebladet Patrollen nr. 13 for 
27. marts 1765. En kvindelig indsender (Erneste) skriver om koketteriet 
i kirken og tager sig den frihed at sige, „at der iblant Deres Kiøn ere 
nogle Dyr, som den Engelske Spectator meget eftertrykkelig har betegnet 
under det Navn af Globister"' — og hun fojer til: „Nogle bruger endog 
Kikkerter i Kirken og tænk ikke det skeer for de forgyldte Stierners Skyld, 
som sidder paa Hvelvingerne." Redaktionen råder jomfru Erneste til, 
„at hun beskikker sin Fortroligste til bestandig igien at gloe paa disse 
Globistere, da de ventelig skammer sig, uden de ere ret uforskammede.1' 
Her er forbindelsen mellem Globist og glo allerede bragt i stand, men 
oprindelig er den vel næppe, hvis da oplysningen, om at ordet stammer 
fra Spectator, er rigtig. Måske kan nogen oplyse ordets historie yderligere 

M. Kr. 
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ET FINSK SIDESTYKKE TIL BALDERSAGNET. 

Kaarlc Krohn, LemminkUinena tod < Christi > Balders tod. (Af Finnisrh-
ugrische forschungen, V, 1905). 

Læsere af Kalevala husker den scene, hvor den gamle Vainamoinen 
står med buen og lurer på den muntre Lemminkåinen, og rammer ham 
så han styrter i dødselven. 

Den nyere forskning — Kaarle Krohns ovennævnte arbejde — finder 
dette optrins grundform udenfor den brede eposdannelse om Vainamoinen; 
i de fleste opskrifter er det en selvstændig tildragelse, hyppig med navn
løse personer (eller navne der skifter fra opskrift til opskrift). Det er 
stadig en ung helt der bliver dræbt og styrter i dybet; hans moder ser 
på hans livstegn (en i væggen indstukken bSrste) den fare der har ramt 
ham, fisker liget frem af dybet, og tryller ham atter til live — eller 
udtaler sin klage over at legemet er så opløst at det ikke lader sig bringe 
til liv. 

Hyppigst linder vi helten under navnet „den duelige son" (poika 
piitoinen), et navn der i en trylleformel bruges som navn for Kristus. 
Det er Jesu død og opstandelse, der i grove hedensk-omdannede tra;k, 
med Maria som hovedperson, har formet sig til denne myte. 1 enkelte 
opskrifter fører hun ligefrem navnet Maria eller har lånt bestemte træk 
fra hende, — formodentlig fordi rodbeslægtede sagn altid har en tilbøje
lighed til atter at mødes. 

Drabsmanden er hyppigst en hyrde, én gang en „blind oldingu. 
Drabsmidlet er — i en del opskrifter — en skarntyde der vokser op af 
vandet (en også ellers velkendt trylleplante); helten har til sin ulykke 
glemt at sporge sin moder om trylleordene mod den. Da ordet for 
skarntyde også betyder „vandslange", er der en del opskrifter, hvor der 
fremtrylles orme som stikker hans bryst. 1 en del opskrifter (de nord
ligste) er helten selv tryllesanger: han synger alle ind i klingende guld 
og sølv (o: han bestikker dem) på nær en eneste, der bliver hans død. 

Dette er fri tildannelse af legendariske træk om Jesu død: Marias 
angst og den blinde mand der støder ham spydet "i siden (således som 
vi bl. a. kender dem fra en dansk folkevise). Både i England og Tysk
land har man troet, at Jesu kors er tildannet af misteltenen. Det glemte 
trylleord mod skarntyden svarer til det jødiske sagn om Jesu død, at 
han har glemt at tage kålstængelen i ed, — medens varianten, at han 
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har glemt at bestikke drabsmanden vistnok falder fjærnere fra den egen
lige mening. 

Om mytens slutning lader overleveringen os i tvivl: om den dræbte 
bringes til live igen eller ikke. Begge dele forekommer. Krohn fore
trækker det sidste, som det bedst bevidnede. Jeg vil dog henstille, om 
ikke det andet turde være fuldt så sandsynligt. I mytens omfang ind
tager moderens søgen efter liget så bred en plads at den ikke kan være 
forgæves; og at det i begyndelsen indførte livstegn ikke skulde føre til 
en afgorende løsning af handlingens problemer, vil ikke stemme med 
almindelige digtninger om livstegn. Hvis de almindelige episke love ikke 
ændres ganske overordenlig stærkt i (insk, venter vi bestemt en gen-
oplivelse. 

Fra myten om den „dygtige son" vender Kaarle Krohn sig til den 
nordiske Baldermyte, og sporger om den med storre ret gælder for 
hjemlig end denne linske, der ligner den i påfaldende grad. Den hojt-
ansete finske forsker tager her — som i sine tidligere arbejder — 
meget stærkt det standpunkt at hævde en ren overførelse af fremmede 
(i dette tilfælde: kristne) forestillinger, og overfører det på den nordiske 
mytologis område med en gennemførthed som måske ingen tidligere 
forsker. 

For den nærmere udførelse af denne tankegang må jeg henvise 
læseren til selve hans arbejde. Det kunde dog endnu være tvivlsomt, 
om der herved er talt det sidste ord om Baldersagnet. A. O. 

NORDISKE OG ESTNISKE MYTER. 

Et nylig kommet bind af Wienerakademiets skrifter bringer et storre 
arbejde af professor Leop . S c h r o e d e r om oprindelsen til en række af 
Esternes mytiske skikkelser1. Han tager som udgangspunkt vandtrolden 
i hesteskikkelse nåkk (finsk nåkki), hvor man med lethed genkender den 
svenske „nåcke", ojensynlig lånt i en sproglig ikke særdeles fjærn tid; 
dernæst kratt, en troldagtig husnisse = sv. „skratt", oldn. skratti; som 
variant til dette navn optræder toiH — sv. „tomte", nisse. På nordvest-
kysten af Estland har man en særlig benævnelse for samme væsen påar 
= sv. „bjara", trebenet mælkestjælende småtrold. Anderledes derimod 
med pék. Det er det sydligste fra svensk påvirkning fjærneste af Est
land, hvor husnissen bærer dette navn; og den udbredte tro på at man 
kan få en sådan at købe i Riga, tyder på indvirkning fra nedertysk 
„puk". Men måske går oprindelsen tilbage til endnu langt ældre tid; 
ordet genfindes jo i lettisk pukis; om den lettiske eller den gotiske folke
stamme er forste ejer af det, derom er endnu ikke opnået enighed. 
Når estnisk har puk" både i betydningen „husnisse" og „skruptusse" 
(disse opfattes jo fra gammel tid som småtrolde), synes det at være be
vis på tidlig optagelse; i nedertysk er derimod de to betydninger blevne 

1 Uermanische elben und gotter beim Estenvolke. (Sitzungsberichte der 
akad. der wiss. in Wien, OLIII, 1). Wien 1906, Holder. 
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til to ord: nissen hedder ,puk", men tussen „pogge". Sammen med 
opredningen af de sproglige ligheder giver Schroeder en samvittighedsfuld 
påvisning af, hvor noje alle enkelte træk hos disse nissevætter svarer til 
nordiske og tyske skikkelser af samme art og navn. 

Fra dette fastere grundlag vover forf. sig over til en sammenligning 
af de rigere udformede, men i sig dunklere gudemyter. I Sampo, den 
ranede lykketalisman i Finnernes myter, der — ifølge Setålå — oprinde
lig har været i fugleskikkelse, været selve Pohjolas ørn, ser han en va
riant af folketroens skattebringende huspuke, der jo ofte tænkes som 
fugl eller flyvende væsen. 

Dristigst er de lån fra Loke-myter, som han linder i Kalevala-san-
gene. Louhi, herskerinden i troldelandet, der bortfører sol og måne, 
skal være et gammelt lån fra Loke. Også myten om ilden der fanges 
skjult i en fisk, opfattes som slægtning både af Lokes tilfangetagelse og 
af hans svømning med LJrisingsmykket (brisingr, ild). Og der sluttes 
til en ældre Agni-Prometheus-agtig form af Loke-skikkelsen. 

Fastere grund er der for sammenstillingen mellem estnisk og nordisk. 
Om Kalevisonnen fortælles samme myte som om Thor på vejen til 
Geirrøds gård; han vågner og er ved at drukne i den stroni der udgår 
fra en jættemø, som står skrævende på to bakker, men ved et velrettet 
stenkast redder han sig af den farlige stilling. Det andet eksempel er 
den estniske myte om tordenguden der mistede og atter genvandt sit 
tordeninstrument (n: den ene af de to fortællinger jeg har fremdraget i 
DSt. 1905, 146), hvis sammenhæng med Thrymskvadet og Hyrnes 
fiskeri han ligeledes har bemærket. Herfra vender Schroeder sig til det 
spOrsmål, om ikke selve Tår, Tor, navnet på Esternes himmelgud (ikke 
deres særlige tordengud), er lånt fra Nordboernes Thor. Han indrommer 
dog, at det med fuld så god rel lader sig henføre til hjemlig oprindelse 
(ostjakisk og vogulsk tarom, torem, „gud, himmel"); og når han på
beråber sig egetræets hellighed, så er det jo netop et træk, vi ikke 
med nogen sikkerhed kan eftervise for nordisk, medens torden- og him-
melgudens hellige ege er så udbredt en forestilling, at man snarere kan 
sporge hvor i Kuropa den ikke forekommer. 

Det sikre ny udbytte turde da være 1) påvisningen af det store 
omfang hvori nordiske og til dels andre skikkelser fra den lavere myto
logi, fremfor alt nissevæsner, er tramgte ind i estnisk, •!) påvisningen af 
at myten om Thor der standser jættedatterens strom, også er nået til 
Estland, uden at vi véd noget sikkert om dens oprindelse her1. Men 
for den der vil give sig nærmere i kast med disse sporsmål, byder 
Schroeders skrift en lærd og kyndig vejledning både på de mere sikre 
og på de mere uvisse områder. A. O, 

1 Jeg kan i denne forbindelse minde om at også et andet nordisk sagn
stof — tabet af Starkads sværd — genfindes som knyttet til den estniske helt 
Kalevipoeg, uden at dog lånet fra nordisk er helt sikkert; se min „Personnavne 
i Starkaddigtningen^ (Festskrift til Vilh. Thomsen) s. 129; og snart min „Danm. 
heltedigtn." II. 
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NYT OM NJORD 

M a g n u s O l s e n , Det gamle norske Ønavn Njardarlqg. Glir. Videnskabss. For
handlinger for 1905 Nr. o. Jakob Dybvads Forlag. 

Om Njord ved vi i Grunden saare lidt. At han h a r været dyrket 
i Norden fortæller nok talrige Stedsnavne om; men h v o r d a n , derom 
har vi kun tynd Besked. Det meste findes hos Tacitus; og udover det 
indeholder Stedsnavnene kun usikre Antydninger og den gamle mytholo-
giske Litteratur meget ringe Oplysninger. Han synes tidlig at have tabt 
sin Anseelse og er saa gaaet i Glemme. 

Men gennem Tacitus' Meddelelser, Flatøbogens eventyrlige Fortæl
ling om Frøjsdyrkelsen i Uppsala og gennem Mannhardts Undersøgelser, 
som andre nu arbejder videre paa, er der efter Haanden kommet ad
skilligt nyt frem og nogen Klarhed ind i Ureden. 

En af de sidste, der har taget et Tag med det vanskelige Emne, 
er Henrik Sehiick („Studier i nordisk Litteratur- och Religionshistoria"), 
der kaster mange Lysstrejf over Flokerne, omendskøndt han synes at 
fare noget hidsigt frem. Det sidste Forsøg er ovennævnte lille Bog, som 
er meget interessant. 

NjanWlpg er et meget gammelt Navn paa den nuværende Tysnesø 
i Søndhordland i Vestnorge. Dette Navn tolker Magnus Olsen i Tilslut
ning til Munch, Bugge og liere foregaaende Forskere som „Njords Lag-
dømme", Stedet hvor Njords Love raader. Njords Dyrkelse har haft sit 
Midtpunkt ved Vévatn nord paa Øen. Dette i Analogi med Tacitus, der 
fortæller, at Gudens, eller dengang Gudindens, Dyrkelse fornemmelig var 
knyttet til hellige Vand. Guden Ty har ogsaa været dyrket paa Øen, 
hvad Stedsnavnet Tysnes og andet vidner om. 

Det Folk, som de gamle Forfattere omtaler under Navnet Haruderne, 
har haft deres oprindelige Hjem i Jylland i Harsyssel (det nuv. Bing
købing Amt) [ifl. Munch]; men allede før Cæsars Tid er de blevet 
sprængt og drevet til forskellige Sider. En Flok satte over til Norge, 
hvor de slog sig ned i det Landskab, som efter dem fik Navnet Horda-
land. Dette skete antagelig omkring ved Kristi Fødsel, i alt Fald før 
500 e. K. Disse Haruder eller Horder førte da Dyrkelsen af Nerthus 
eller Njord og Ty med sig til Norge. 

Ogsaa ad en anden Vej synes dog Njords- eller Frøjsdyrkelsen 
(Njord og Frøj har antagelig fra først af været en og samme Gud) at 
være kommen til Norge. Den kom nemlig fra Danmark til Uppsala, og 
derfra stak den over Fjeldene til Trøndelagen (Henrik Schiick II, s. 249). 

Paa Tysnesøen har da fra ældgammel Tid Njord og Ty været 
dyrket Side om Side. Njord er oprindelig Gudinden for Jordens 
Frugtbarhed (at denne Guddom senere fik mandligt Køn beror paa Nav
nets sproglige Form), og Ty er Himmelguden eller Solguden, der be
frugter Jorden og vækker dens Kræfter til Live. Vi træffer altsaa her 
en jævnsidig Dyrkelse af Himmelguden Ty og Jordgudinden Njord, og 
det under den oprindeligste Form. Forholdet har forrresten Paraleller i 
andre Folks Mythologier. 
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Dette er i Korthed Afhandlingens Tankegang, naturligvis for en stor 
Del Hypotheser, og ikke nær saa bestemt fremsat, som lier. Men da de 
fremtræder som en direkte Fortsættelse af foregaaende Forskeres Under
søgelser og synes at bekræfte disse, og da de alt i alt er bygget paa 
faktisk foreliggende Ting, saa synes de ikke usandsynlige og urimelige. 
Man maa meget mere sige Forfatteren Tak for godt Arbejde og haabe, 
at der maa komme mere, som kan kaste fuld Klarhed over delte flo
kede Emne. Alf Larsen. 

[Jeg har, foranlediget ved Magnus Olsens undersøgelse, prøvet at 
undersøge, om vore navne med Niærth- er knyttede til søer, især så
danne der kan have været helligsøer. Men resultatet var egenlig nega
tivt (Nærum — Niærthærum — i Nordsælland måske fraregnet). Vi 
savner endnu planmæssige undersøgelser af de enkelte gudenavnes fore
komst i stednavne, og ønsker forfatteren af det af det foreliggende ar
bejde god lykke på hans videre granskning af dette æmne, — og os 
en snarlig fortsættelse deraf. A. 0.\ 

ABBEDEN OG HANS KOK 

ET KENDT ÆVENTYR I GAMMELT KLÆDEBON 

(AM. 1056, 4to, XXXIX; et løst dobbeltblad fra reformationslirien, 
kun første forside beskreven) 

En Abbet waar beclagett for sin herre och o fluer manndt. Och 
hanndt ther fore bleeff hannom vvreedt och vgunsliig och wiillde haffue 
merckeliig aarszage ther tiill huor fore hanndt hannom beskatte maatthe 
och haffue hannom neder feldiig fore en merkelig Szoem pendinge Och 
hanndt lagde hannom fore ffurstt att hanndt schullde siige hannom huore 
mannge stiernner ther waar paa hymelenn, mannge thaar wanndt vti 
haffuett, och huadt hanndt tencktte. eller hanndt schullde giffue hannom 
hundrett tuszindt guldenne Abbettenn gick bedrøffuett baartt och kom 
hiem Och ther Abbettenns kaack fornam alt Abbelhenn waar bedrøffuit 
Tha attspurde hanndt hannom huadt hanndt haffde vti siindne och huor 
fore hanndt waar saa bedrøffuit. Tha sagde Abbettenn huess hannss 
Offuer manndt hannom forgiffuit haffde Och kaackenn waar wedt itth 
friitt moedt och badt Abbethenn Ihelt hanndt schullde tiillade att hanndt 
niaatte anamme och vtiføre seg Abbettenns Gappe och kleder och hanndt 
vdi sanrie kleder forkleedt wiillde indtgannge for Abbedens offuermanndt 
och herre Och giffue gennsuaar paa thee forlagde article Szom Offuer 
manndenn haffde hannom foregiffuit. 

Tiill thelt ffurstte Spørssmaall om szaa mannge Stiernner som waar 
paa hymmelenn Gaff Gaackeiin saadanntt itth gennsuaar ther hanndt kom 
indt fore offuer manndenn Och Gaff hannom ther paa itt wuiistt tall for 
ilt weestt Szaa siigenndes Att Stiernnenne paa hymmelenn Ere Sex maall 
hundrett tuszindt vijc och xxiiij Och wiillde hanndt thett icke throe menu 

Danske Studier 11)07 10 
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wiillde haffue ther ytthermere forfaring oppaa Tha maatte hanndt tellie 
thennom selffuer. M. Kr. 

[Jf. Grundtvig, Utr. æv. 97; sa., GI. minder I 111; E. T. Kristensen, Fra binde
stue og kølle, I nr. 16; sa., Skattegraveren VII 752'. XI 75. 76; Jyske saml. 

1 165; Asbj. II 26; Ghild PB II 403 ff. osv.] 

VESTERLANDENES INDFLYDELSE I VIKINGETIDEN 

A l e x a n d e r B u g g e s „Vésterlandenes Indflydelse paa Nordboernes 
og særlig Nordmændenes ydre Kultur, Levesæt og Samfundsforhold i 
Vikingetiden" er opstaaet som en Besvarelse paa en af Nansenfondet 
paa Kristiania Videnskabsselskabs Aarsmøde i 1900 for Aarene 1900 —OB 
givet Opgave. 1905 er Bogen trykt blandt „Skrifter udgivne af Viden-
skabsselskabet i Kristiania 1904". 

Vikingetidens store Betydning ser Bugge i, at den bragte Nordens 
Folk under varig Indflydelse fra den romerske Kultur. Denne Indflydelse 
spores paa næsten alle Livt-ts Omraader. 

Vi ser den i L a n d s s t y r e t . Det gamle germanske Krigerfølge, 
drått eller verdung, faar et nyt Snit, hvad der bl. a. fremgaar af, at et 
nyt Navn for det, „Hird", trænger sig frem, optaget fra Angelsaksisk. I 
Hirden indfører Harald Haarfagre et mere indviklet Hofceremoniel. — 
Vi hører om Spillemænd og Goglere i Haralds Hal. Allerede Ordene 
.,Leger" og tri'idr (Gogler), der i Haraldskvædet er Navnene paa de 
Folk, der besorger den lettere Underholdning i ledige Stunder paa 
Kongsgaardcn, peger hen paa England eller Irland som Hjemland. I 
Haralds Hird er der som ved de irske Hoffer Skjalde, der efter vester
landsk Mode gaar klædt i praglfulde røde Kapper. Lovkvædernes Kunst-
skalde hører kun hjemme i Norge og paa Island, og B. mener, at de 
som fast Institution ved Hoffet ikke er ældre end fra Haralds Tid, og 
Skjaldens hojt hædrede Stilling skulde da skyldes vesterlandsk Indflydelse. 

Inddelingen af Harald Haarfagers Hird i tre Klasser: Hirdmænd, 
Gæster og Huskarle kan sammenholdes med Karolingerhoffets tre Klasser: 
Livvagt, Pager og Huskarle (Tjenere); to af disse Klasser er af nordisk 
Oprindelse: Hirdmænd og Huskarle, hvorimod Forf. søger at forklare 
„Gæster" delvis ud fra det gi. franske hoste, der betegner en Slags 
Fæstere. 

Den indflydelsesrige Stilling som „Staller" er tydeligt nok skabt ved 
Efterligning af den karolingiske comes stabuli. 

Den vesterlandske Indflydelse for Hirdens Vedkommende ytrer sig 
alt under Harald Haarfagre, men spores ogsaa under Olav Tryggveson 
og Olav Haraldsson. 

Men en saadan Paavirkning viser sig ikke blot i Kongens umiddel
bare Nærhed, men ogsaa i hans Virke udadtil som Landets Styrer. Ved 
Udnævnelsen af Jarler sætter Kongen efter fransk Skik en Hjælm paa 
deres Hoved og skænker dem et Sværd. 

Kongerne i alle nordiske Lande tilegner sig, navnlig efter fransk 
Forbillede, en Mængde Rettigheder. Da Harald kuede de genstridige 
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Bønder i de nyvundne Lande, efterlignede han Karl den stores Færd 
overfor Friser og Sakser, idet han fratog dem Odelen, d. v. s. paalagde 
dem en Ejendomsskat. 

I det hele taget er det den frankiske Kejsers store Magt og Rigdom, 
der staar som det glimrende Forbillede for Harald, og som han stræber 
efter at naa ved at paalægge Personskat, tilegne sig ubygget og uopdyrket 
Land, indføre Skibsafgifter og Ydelser af Saltkogerier, Jagt og Fisken, 
oprette Handelseneret paa Finmarken og gore Krav paa Vraggods, iland
drevne Hvaler tilligemed Hojhedsret over Vandene. 

Harald skaffede sig ikke blot som Frankerkongerne store Indtægter, 
han øgede ogsaa sin Myndighed over sine Undersaatters Person. I Norge 
som i Frankrig maatte Indbyggerne være Kongen hjdskyldir (undersaat-
lig forpligtede); de maatte saaledes mod gammel Sæd følge Kongen i 
Krig ogsaa uden for Fylket. 

Hans retslige Magt voksede: som den franske Konge øvede sin 
Dommermyndighed gennem Greverne, gjorde Harald det samme gennem 
sine Jarler og Fylkesstyrere. 

Harald bortgav Kronens Jord paa samme Maade, som Beneficierne 
bortgaves i Karolingerriget, idet kongelig Jord overlodes til kongelige 
Tjenestemænd. Som de franske Grever indsattes ogsaa de norske Jarler 
af Kongen, og de havde de samme Forretninger: var Førere for Krigs-
opbuddet, holdt væbnede Mænd til Kongens Raadighed, indkrævede 
Skatter, ledede Retten, modtog til Gengæld derfor „Veitsle" og fik en 
Tredjedel af de kongelige Indtægter. 

Naar Harald Haarfagre mod tidligere norsk Statsskik i levende 
Live udpegede sin Son Erik til Efterfølger og Overkonge, medens de 
andre Sonner blev Underkonger, har han ogsaa gjort dette under Paa-
virkning fra Frankrig. 

Lignende Rettigheder for Kongen og Pligter for Undersaatterne 
vinder ogsaa Indgang i de andre nordiske Riger i Vikingetiden. I Dan
mark er der muligvis ogsaa Paavirkning fra England. De danske Bønder 
synes at have haft en tredobbelt Pligt: til at arbejde paa Kongens 
Gaarde, til Ægt og til at deltage i Fæstningsanlæg; dette minder om 
engelske Jordejeres Pligt til Krigstjeneste, til Deltagelse i Brobygning og 
Vejanlæg, samt til Borg- og Fæstningsbygning. 

Vi ser altsaa, at de nordiske Konger fra 9de Aarhundredes Slut
ning udvider deres Magt og øger deres Indtægter, paahegger Skatter, 
gor Krav paa Hojhedsrettigheder og lægger Pligter paa deres Under-
saatter, Krigsfølget omdannes, saa det udvikler sig til et Hof med Em
bedsmænd og haandgangne Mænd af forskellig Rang, og Hovdingeklassen 
stilles i Afhængighedsforhold til Kongen; mellem Forfatning og Samfunds
forhold i de nordiske Lande og i England og Frankrig i Vikingetiden er 
der mange Lighedspunkter, der maa skyldes Laan og Overføring fra 
Land til Land, fra Vesten til Norden. 

Nordboerne lærte i de vestlige Lande at kende og bruge fremmed 
K l æ d e d r a g t og fremmede Stoffer; derom vidner blandt andet en Del 
Fremmedord, som er oplaget i nordiske Maal. Silke lik de fra Spanien, 

to* 
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fra Valland Klæde, de brugte engelsk Klæde og engelske Lagener. Skar-
lagensklæde indførtes; naar det i Haraldskvæde fortælles, at Haralds 
Skjalde gik klædt i „røde Kapper med fagre Roender (Striber)", sluttes 
deraf, at Tojet i disse Kapper ikke er vævet i Norden, men at det lige
som de Vaaben, Haralds Modstandere bar i Hafrsfjordslaget, og ligesom 
Skikkene ved Haralds Hird, er kommet fra Vesteuropa. Derfra kom 
ogsaa fine Tojer som „Gudvæv". Bomuldstoj (fustan) fik Nordboerne 
over Vesteuropa fra Fostat (deraf Navnet) i Ægypten. 

Nyt Snit paa Tojet trænger ind og dermed ny Navne. Efter 
vesterlandsk Mønster bar man saaledes „Sokker", „Skjorte", „Kjortel", 
„Mantel" eller „Kaabe", kjupa (fr. jupe) eller olpa (enveloppé), gik 
fremdeles med „Taske" og pyntede sig med „Lad" (Pyntebaand), Hals-
baand, Spænder og Ædelsten. Guld kaldes „Valernes (Franskmændenes) 
Malm", og Guldringe de vælske Ringe. Sængeomhæng (arsalr) hat-
Navn efter den franske By Arras. Betegnelsen for rød Farve stammer 
igennem irsk fra latinsk „Purpur". — Det andet Gudrunskvad vidner om 
at Nordboerne har lært fremmed Kunstflid at kende; et Billede kaldes 
skript, hvilket Ord er dannet af lat. scribo, jeg skriver; saadanne Billedet-
fremstillede Kvinderne paa Tqj; de har lært at gullboka, sy med Guld-
traade, — at tilvirke Guldtraaade var en østerlandsk Kunst. Tora Haa-
konsdatter figurrige Broderier (som Kvadet taler om) minder om engelske 
og franske broderede Tæpper som Bayeuxtapetet. 

Af B o h a v e t hidrører mange Dele med tilhørende Navne fra Ud
landet: „Kiste", „Ark", „Kalk" (Bæger), „Rimkalk" (en Kalk af Glas). 
Høvdingen drikker — sotn Odin — Vin i sin Hal efter vesterlandsk 
Sæd. Den Borddækning, der skildres i Rigsthula, er helt den samme 
som hos Angelsakserne, saaledes sotn det fremgaar af Billeder i gamle 
angelsaksiske Haandskrifter; Maden sættes frem paa en skutill, Fad, 
lat. scutella, og Vinen sættes frem i en „Kande", lat. canna. Et Drikke
lag kaldes i Eddadigtene sumbl, hvilket Ord er det latinske symbolum. 
Et Par Udhuse af fremmed Oprindelse har man maaske alt under Vi
kingetiden faaet: Kleve, et lidet Værelse, og kamarr. 

Nordboerne var dygtige H a n d e l s m æ n d ; de grundede Stæder i de 
vestlige Lande, og navnlig fik de stor Betydning for Handelen i Irland, 
hvor de grundlagde de forste Byer, indførte møntede Penge og drev 
Handel med England, Frankrig og Spanien. Fra Irland kom igen Sydens 
Varer, Vin, Silke og andre kostbare Tojer til Norden; baade i Norge, 
Sverrig og Danmark har man fundet Mønter med Dublinkongen Sigtrygg 
Silkeskægs Billede. Allerede for Aar 900 havde de nordiske Købmænd 
i Irland en Slags Farmandslav, og der var truffet visse Bestemmelser 
om Vægt, Maal, Mønt o. s. v., som gjaldt i Handelen mellem dem og 
Frankerne. 

Ogsaa i London sluttede de Danske sig sammen og havde deres 
egen Kirke og deres eget Gildehus. Alt fra gammel Tid havde de gul-
landske Sømænd sluttet sig sammen, og Visby skulde jo blive Hausaens 
Vugge. De nordiske Landes vigtigste Handelsforbindelse var merl Eng
land, hvorfra de fik fint Klæde, Silke, Hvede, Honning og Vin. Fra 
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omkring 900 begynder angelsaksiske Mønter at komme til Norden; — 
derimod har man ikke i Norden fundet nogen af de Mønter, som for 
Aar 900 blev præget af de nordiske Konger i Østangel og Norlhumber-
land. Deraf ser vi, at Vikingetogene i Slutningen af 9de Aarh. aabnede 
en regelmæssig Handelsforbindelse mellem Norden og England. Navne 
paa Handelsvarer og Handelsvirksomhed, der under Vikingeliden er op
taget i Nordisk fra Angelsaksisk er: Klæde, Vin, Næpe (Roe), Kaal, flur 
(Hvedemel), manyari (Høker), munga (købslaa). — Ogsaa med Frankrig-
drives der Handel. Karolingiske Mønter, der er fundet i Norden, og 
særlig nordiske Efterligninger af Dorestadsmønlerne vidner om denne 
Handels Betydning. Vikva>ringerne drog meget i Købfærd baade til Eng
land og Saksland, til Flandern og Danmark; Skiringssal stod saaledes i 
Forbindelse med Hedeby. 

Ogsaa i S k i b s f a r t og Skibsbygningskunst har Nordboerne lært og 
optaget adskilligt fra Vesterlandene; derom vidner endnu Ordet Anker, 
som oprindelig stammer fra firæsk, ligesaa forkr (Baadshage), der op
rindelig er Latin. B. mener, et den Skibstype, der kaldes Busse (buza). 
har faaet sin ejendommelige Form blandt Nordboer i Normandi; ogsaa 
Koggen skal efter B. stamme fra Normandi; et Slags stort Krigsskib. 
ilrémumlr, stammer fra Bysantinerne. Drageskibets Navn er oprindelig 
gnesk. Benævnelsen lun;/ om et Skib er oprindelig irsk. 

1 Vesterlandene lærte Nordboerne at bygge brolagte Veje: xtrceti; da 
Nidaros i 997 grundedes, kaldtes Gaden stræti. „Olav Tryggveson har 
grundet Nidaros med London og Dublin som Forbilleder.'* 

Deres bedste V a a b e n indførte Nordboerne fra Udlandet, ligesom de 
ogsaa herte meget af Udlandets mere udviklede Færdighed i Smedekunsten 
og delvis efterlignede denne. Et enkelt Vaaben synes Nordboerne at 
have optaget efter Irerne: kesja, irsk r.i-is, et Spyd. Torbjorn Hornklove 
omtaler i sit Haraldskvaide vesterlandske Spyd og valske Sværd. Sigvat 
nævner valske Sværd og valske Hjælme og Hjælme fra Poitou. Under
tiden opkaldes Vaabnene efter det Land, de stammer fra: frakku cv et 
frankisk Spyd, pei/a en Lanse fra Poitou, flæmiiujr et flamsk Sværd. 
Fra England har Nordboerne faaet Vaaben som ijaftuk (Kastespyd), dar-
raår (Spyd) og tapurox (en Haandøkse). 

Selv paa II ær v æ s e n e t s Omraade har Nordboerne lært meget paa 
deres Færder til Frankrig og England. Til at begynde med havde di-
intet Rytteri; men under Indflydelse af deres Fjender, navnlig Fransk
mændene, lærte de snart at bruge det. Den Hæropstilling, som kaldes 
Svinefylking, har Nordboerne taget op enten efter Angelsakserne eller 
Frankerne. Stormtage brugte Nordboerne efter fransk og længst ude 
romersk Forbillede. 

Kong Gotfred anlægger og Dronning Tyre udbedrer Danevirke, Byer 
befæstes, Borge bygges, hvorom senere Byer vokser frem, saaledes som 
Sarpsborg i Norge. x\lt delte er efter B. en Følge af den Dygtighed i 
Fæstningsbygning, som Nordboerne naaede under deres Kampe i Eng
land og Frankrig. 

Navnet paa Knud den stores Krigsfolk fjingamannu lid eller „Thing-
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lid" sætter B. i Forbindelse med det angelsaksiske Ord penung, der be
tyder Tjeneste, og han mener, at Ligheden mellem Hærordningen i de 
nordiske Riger i Irland og Knuds Thingemanlid er for stor til at være 
tilfældig. Nordboernes Hærordning paa Irland stammer igen fra Frankrig. 
Inddelingen i tre Hold, der har Tjeneste efter' Tur stemmer med Alfred 
den Stores Inddeling af hans Drabanter. 

Nordboerne har fremdeles gaaet i Lære hos de keltiske Folk i Ager
b r u g og F æ d r i f t . Paa Orknøerne kaldes en Sæter med et irsk Ord: 
ærgin. Paa Shetlandsøerne har Nordboerne af de keltiske Bønder lært 
at holde Kævget ude Dag og Nat, idet de drev det sammen i en 
Fold; thi det keltiske Navn paa en Fold (krå) har Ira Shetlandsøerne 
bredt sig baade til Norge og Island. Torv-Einar, der lærte sine Under
givne at skære Torv, havde selv lært Kunsten af gæliske Fplk. Endog 
et irsk Ord for Havre, korki, er trængt ind i Nordisk. Og endnu mange 
andre Ord vedrorende Landvæsenet har Nordboerne optaget fra Irsk, 
Ord der staar som Minder om Redskaber og Fremgangsmaader, som 
Nordboerne forst har set i de keltiske Lande: pust el. sust (Plejl), sonn 
(Maltovn), des (Høstak), parrak (Reb), kldfr (Kurv eller Kasse til at 
binde paa Hesteryg), kartr (Arbejdsvogn). Folk, der tog Land paa Is
land, førte Kvæg med sig fra Skotland og Irland, maa man slutte af, 
at islandske Navne paa en Okse eller Tyr (tarfr) og en Hoppe (kapali) 
gaar tilbage til Irsk. Der nævnes baade „vælsk Bygg" og „vælsk Rug". 
I England lærte Vikingerne Næpe (Roe) og Kaal at kende, de begyndte 
at torre deres Korn i en Maltkølle, og de saa nye Redskaber til at 
ørke Jorden med: pdH (Hakke el. Spade). 

Man har fundet Efterligninger af Dorestad m ø n t e r, tilvirkede omkr. 
Aar 900 etsteds i de nordiske Lande — snarest i Hedeby. Efterlignerne 
har dog givet Mønterne et nordisk Præg, idet de har sat hjemlige Bil
leder af Skibe, Bygninger og guddommelige Tegn paa dem. 

I England begyndte Vikingerne alt fra 870 selv at slaa Mønt baade 
paa midlertidige Opholdssteder og i Østangel og Northumberland; blandt 
Møntprægerne har der været Nordboer som Hasteinn og Steinn. Fra 
10de Aarh. findes der northumberlandske Mønter med Billeder af hedenske 
Genstande og Tegn: Valknude, Kampfane, Sværd, Thorshammer, en 
spændt Bue med Pil, en Ravn med udspilede Vinger, — dog ogsaa 
kristne Tegn som et Kors, en Rose mellem to bojede Grene og en 
Blomst; en Haand paa et Par Mønter maa være Haanden fra Himlen. 
Paa disse northumberlandske Mønter fortrænger efterhaanden det nor
diske Ord Konge det latinske rex. Paa nogle engelske Mønter findes 
Ordet mot i Forbindelse med Møntnerens Navn; dette mol er en Forkort
ning for lat. moneta, der betyder en Mønt ; men Nordboerne har op
fattet det som et fuldstændigt Ord og har misforstaaet dets Betydning; 
som Følge deraf har vi faaet et gammelnordisk Ord måt med Betyd
ningen „Billede paa.Mønt, Stempel*. Blandt den engelske Konges Mon
tere findes lige fra Kong Alfreds Dage Mænd med nordiske Navne, og 
disses Tal tiltager stærkt i Løbet af 10de Aarh.: Buge, Framvis, Gunne, 
Farman r Are, Asulv, Erik, Fredrik o. s. v. At der har været saa mange 
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nordiske Møntprægere i forste Halvdel af 10de Aarh., viser, at Vikingerne 
i de fremmede Lande ikke blot drev Krigshaandværket, men ogsaa øvede 
Fredens Sysler. Naar man ser bort fra Efterligningerne af Dorcstad-
mønlerne er de første Mønter i Irland som de ældste Mønter i Norge, 
Sverrig og Danmark Efterligninger af Æthelred den Andens Mønter. Af 
Mønterne kan vi slutte, at Kulturpaavirkningen i det 9rie Aarh., paa den 
store Normannerhærs Tid, var stærkest fra Frankrig, medens den angel
saksiske Paavirkning forst efter Aar 900 bliver rigtig stærk. 

Hvad V æ g t s y s t e m e t angaar, viser Ordet pundari i Egill Skallagrfms-
sons Sonatorrek {Ijåd-pundari) Paavirkning fra Karl den Stores Vægt
enhed pund. 

Allerede for Vikingetiden maa der have været Forbindelse mellem 
Gulland paa den ene Side og Irland og Skotland paa den anden. Dette 
synes blandt andet at fremgaa af gullandske B i l l e d s t e n e , der maa være 
Efterligninger af skotske Billedstene; dog staar de gullandske Stene i 
SkSnhed hojt over de skotske Forbilleder. 

Gullandske Billedstene fra 10de og I l te Aarh. taler om fredelige 
Handelsforbindelser med den keltiske Befolkning paa de britiske Øer. — 
Hvad der giver den irsk-skotske Kunst sit Særpræg er dens overdaadige 
Brug af Baandslyngninger. Undertiden forsynes Baandene med Drage
hoveder, Ben og lange Poter, og Dyrenes Lemmer sammenslynges da til 
et Fletværk. Paa Gulland forekommer de samme Baandslyngninger. Gul-
lændinge maa selv i Skotland og paa de skotske Øer have set Stenkors 
prydede med lignende Billeder og Udsmykninger. 

De fleste af den vrimlende Mængde Billeder, der findes paa gul
landske Runestene, synes at være af nordisk Indhold; men der er dog 
nogle Skikkelser, hvis Form viser keltisk Paavirkning; nogle Væsner, 
som man mener forestiller Einherjer, fremstilles baade paa Alskogstenen 
og paa Sandastenen med Fugle- og Dyrehoveder. Lignende Skikkelser 
findes paa Billedstene paa Man; baade Nordmænd paa Man og Gullæn-
dinge synes at have laant deres Fremstilling af Einherjerne fra Billeder 
af Aander og Dæmoner paa skotske Billedstene. 

Et Akantusblad paa Sandastenen, Fabeldyrene paa Ekangsstenen, 
paa Sundbystenen, paa den store Jællingesten og paa Runestenen fra St. 
Pauls Kirkegaard i London, Runebaandet paa de svenske Runestene, Baand-
løkker paa en Mængde uplandske Runestene, Hovedet paa Aarhusstenen 
(og et Par andre Stene), Billeder og Prydelser paa en hel Række norske 
Stene, alt dette viser Paavirkning fra Frankrig, England og navnlig Irland 
ogsaa paa Prydkunstens Omraade. 

B. mener, at en stor Del af de islandske L a n d n a a m s m æ n d og 
blandt dem næsten alle de ætstorste og indflydelsesrigeste kom fra og 
havde Slægt paa de britiske Øer, særlig paa de skotske Øer og i Irland, 
og at der desuden randt en aldrig standsende Kulturens Strom fra de 
keltiske Lande over Færøerne til Island. Spor af denne Stroms Aflej
ringer finder vi paa Færøerne blandt andet i en Del Navne, baade Navne 
paa Personer lige fra den forste nordiske Nybygger Gri'mr k a m b a n eller 
Sigmund Brestesons Mor Cec i l i a til Navne, der bruges den Dag i Dag 
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som Dunaldr — og S t e d n a v n e som Dimon, Dungansnes, Knokkur og 
og flere andre. Paa Færøerne findes ogsaa flere Spor af irsk Kristen
dom. Saaledes var der en Kirke, som var indviet til St. Brandan; 
denne Helgen dyrkedes i Irland, Skotland og paa Hebriderne, — men 
ellers ikke i Norden. Patursmessa maa være nævnt efter den irske St. 
Patrik. Den f'orste Stavelse i Baglhélmr er bagali, Bispestav, irsk: 
bachali. 

Ogsaa i det almindelige færøske Ordforraad vidner en Del Ord, som 
særlig hører til Agerbruget, ved deres Oprindelse om keltisk Kulturpaa-
virkning: blak (Kærnemælk), drunnur (Bagdel paa Dyr), klårur (Træ
klods paa en Stang til at banke en tilsaaet Ager med), lind (Kilde, Bæk), 
tuska (prygle, slaa; saml. oldn. pust, Plejl) o. s. v. 

Paa Island er der en Mængde Stednavne, der er dannet af irske 
Personnavne eller paa anden Maade viser Forbindelse med den keltiske 
Verden: flere Steder der kaldes Dimon. Vestmanøerne, Papey, Pappyli, 
Ira, fragerOi, l'rska lei5, Patreksfjor3r, Minnpakeyrr, Kalmansa, Katanes, 
Kjaransvfk og mange andre taler lydeligt nok om Forbindelse med 
Irland og andre keltiske Lande. Andre islandske Stednavne tyder paa 
Forbindelse med Tyskere (RoSreksgil), Pikter (Trostansfjgrør) og Eng
lændere (Stræti). Atter andre vidner om tidlig Kristendom (Kristnes, 
Krossavfk, Krossåss). 

B. mener at kunne „gore det sandsynligt, at der ned gennem hele 
det 10de Aarhundrede maa have boet nogle faa, vist ikke mange, irske 
Munke paa Island"; ja han paastaar, i Overensstemmelse med A. D. 
Jorgensen, at der endog har fundet irsk Kristendomsforkyndelse Sted 
mellem Landnaamsmændene. Han undersøger derefter, hvilke Mænd der 
nævnes som kristne. Om en Del mere eller mindre kendte Mænd og 
Kvinder fortælles det i Landnåma, at de var kristne, for de tog Land 
paa Island, og af Slægtskabsforbindelser med kristne og af irske Navne 
og Tilnavne slutter B. om en Del andre, hvem det ikke udtrykkelig siges 
om, at de ogsaa maa have været krislne. Samtidig faar vi et ret levende 
Billede af, hvordan de kristne Landnaamsmænds Tro var, hvorledes den 
ytrede sig, og hvordan de kristnes Stilling var blandt de andre Nord
boer. Prlygr Hrappsson »var opfostret hos den hellige Biskop Patrik 
paa Suderøerne", og paa Island lod han bygge en Kirke. Hans Efter
kommere var ikke alle døbte; men de troede alligevel paa den hellige 
Kolomba. Svartkel hed en Mand, der kom fra Katanes; hans Sonneson 
(ilum bad endnu ved Korset om Held for unge og gamle. Au5r en 
djupu5ga var kristen, og hun lod rejse Kors paa nogle Hqje, hvor hun 
holdt Bon. Hendes Æt og Efterkommere bevarede for dette Sted en 
overtrosk Ærbødighed, der ytrede sig i hedensk Dyrkelse; men Kend
skabet til Kristendommens Lære og Troen paa den svandt helt bort ved 
hendes Død. Helge magre var blandet i Troen og bad baade til Krislus 
og Thor. Ketill enn fi'flski fik sit Tilnavn, „den tossede", fordi han 
var kristen. Asolv aiskik var kristen og blev som Troldmand jaget 
fra Sted til Sted af Hedningerne, med hvem han intet vilde have at 
gore, og som ikke undte ham den rigelige Fiskefangst, han fandt over-
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alt, hvor han slog sig ned, — indtil han endelig fandt et Fristed hos 
sin Frænde Jorund. De kristne var ikke mange i Forhold lil den store 
Mængde Hedninge; men B. mener, at Folk som Au5, Helge magre og 
Orlyg gamle vejer meget mere for Troen end mange mindre Land-
naamsmand. 

For at maale Rækkevidden af den vesterlandske Indflydelse i flet 
hele taget paa Island gaar B. derpaa over til al undersøge, hvorfra de 
islandske Landnaamsmamd kom. Om nogle siges det i Kilderne, hoved
sagelig Landnama, at de havde været bosat paa Irland eller de skotske 
Øer, om andre hedder det, at de havde været i Vesterviking, eller at de 
var store Vikinger, andre har irske Navne eller Tilnavne, nogle har en 
irsk Træl eller frigiven, og andre er i Slægt med Mænd, der efter Kil
derne har været vestpaa, nogle er gift med Kvinder, der bærer irske 
Navne, og andre giver deres Born irske Navne, nogle har Øgenavne af 
vesterlandsk Oprindelse, andre faar Land i Landnaamet hos en Mand, 
der har vårret i Vesterlandene, nogle opkalder deres Gaarde eller Fjorde 
paa Island med keltiske eller piktiske Navne, og andre har bevislig sejlet 
paa Skib sammen med en Suderøing — om alle saadanne bruger B. 
det Udtryk, at de „har haft Forbindelse med Vesterlandene": og han 
naar til det Udfald, at 1 15 forskellige Landnaamsmænd har staaet i For
bindelse med Vesterlandene, — det er omtrent en Fjærdedel af alle de 
islandske Landnamsmænd og ældste Indbyggere, som vi kender. 

Hermed er der i store Drag givet en Oversigt over Værket. Vi hal
set, hvorledes Bugge påaviser, at de Nordboer, som i Vikingetiden kom 
til Vesterlandene, meget snart paa en Mængde Omraader lærte af de 
Folk, som de hjemsøgte; han stræber at paapege, hvorledes denne Paa-
virkning spredes tilbage lil Nordens Lande med hjemdragende Vikinge
skarer, og vi har fulgt hans Spor, naar han har eftersøgt, hvilke Lrovn 
den vesterlandske Indflydelse har afsat i Rigsstyre, Sprog. Mønter. Billed-
udsmykninger, Litteraturen, Navne o. s. v. Bag hele det store Arbejde 
dølger sig een Hensigt: Forfatteren viser, hvilken mægtig Indflydelse fra 
Vesterlandene der gor sig gældende i den ydre Kultur, og derved vil 
han gore det sandsynligt, at en lignende stor Indflydelse har fundet Sted 
ogsaa paa Aandslivets Omraade, i Digtning. Gudelære, Livssyn. — Men 
for det forste er det ikke sikkert, at stor Paavirkning i een Retning nød
vendigvis ogsaa medfører stor Paavirkning i en anden Retning. Foif. 
ynder at sammenligne Vikingernes Forhold med Japanernes nu om Dage. 
Begge kommer under en stærk Kulturpaavirkning ude fra, og begge ud
vikler sig med en rivende Hast. Men for Japanernes Vedkommende 
gælder det jo kun den ydre Kultur, i Livsopfattelse og Tro er de endnu 
fuldt ud Østerlændinge; de Spor Kristendommen har afsat i japansk 
Tænkemaade er helt ubetydelige. Det samme kan da ogsaa i de forste 
halvandet hundrede Aar efter Vikingetogenes Begyndelse have været Til
fældet med de Nordboer, der blev boende i Hjemmet. 

Dernæst er det et stort Sporgsmaal, om den vesterlandske Indfly
delse paa Vikingetiden i Virkeligheden var saa stor, som Bugge har 
hævdet, og som man har faaet Indtryk af i den forudgaaende Gengivelse. 
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Thi som Forf. selv indrommer i sin Indledning: der er god Grund til 
at antage, at Nordboerne alt længe for Vikingetiden har tilegnet sig 
meget af Sydens og Vestens Kultur, — og hvad der alt for var tilegnet, 
var jo paa Vikingetiden gammelt og hjemligt. Dernæst finder B. Kultur-
paavirkning fra fremmede Lande paa mange Omraader, hvor en saadan 
vist ikke har fundet Sted eller været langt mindre betydelig, end man 
maatte tro efter B. Forf. hører nemlig ikke til de Videnskabsmænd, der 
forst og fremmest kræver et fuldgyldigt Bevis af sig selv, for han frem
sætter sin Mening, — han hører til dem, der udkaster en stor ledende 
Tanke, som han saa søger at støtte ikke blot med Grunde, men ogsaa 
med Slutninger og Gisninger, der mere -har Mulighedens end Sandsyn
lighedens Præg. Derfor er der ikke blot Enkeltheder, men ogsaa storre 
Afsnit af hans Værk, som man langt fra føler sig fuldt ud overtydet af. 

Det er noget, der hænder ret tit, at B. søger fremmede Forbilleder 
for Ting eller Forhold, der paa Vikingetiden maa have været gammel
kendte i Norden, hvilket ofte fremgaar ved en nojerc Undersøgelse al 
Kilderne. Saaledes fremstilles paa Alstadstenen en Jagt, om hvilken B. 
siger, at en Nordmand, som ikke havde været i Vesterlandene, næppe 
ved Aar 1000 vilde fremstille en Falkejagt; — denne Paastand er al
deles urimelig. Høge omtales tit i Eddadigtene i nær Forbindelse med 
Mennesker (se Ordb. under haukr) paa lignende Maade som Heste og 
Hunde, saa det maa sluttes, at Høge saa vel som disse sidst nævnte 
Dyr har været Husdyr et Stykke tilbage under Hedenskabet; og at 
de har været brugt til Jagt fremgaar af, at en Skjald kan omskrive 
Armen ved „Høgens Land", idet Høgen under Jagten jo havde .sit 
Sæde paa Armen. Men jagedes der med Høg i Norden, kunde det 
vel ogsaa godt falde en Nordbo, der aldrig havde været i England, 
ind at afbilde en saadan Jagt. 

Bugges Beviser for, at der gennem hele det 10de Aarhundrede har 
boet Munke paa Island staar paa meget svage Fødder. Han fremdrager 
forst et Stykke af Are Frodes Islæudingebog: „Island byggedes forst fra 
Norge i Harald Haarfagres Dage. — — — Da var her kristne Mænd 
af den Slags, som Nordmændene kalder Paper; men de drog derefter 
bort, fordi de ikke vilde være her med hedenske Mænd, og de lod til
bage irske Bøger og Klokker og Krumstave; deraf kunde man slutte, at 
de var irske Mænd". Overfor dette Sted bruger B. en besynderlig 
Fremgangsmaade; forst drager han Beretningens Rigtighed i Tvivl, idet 
han paastaar, at forat den skulde være rigtig, maatte man antage, at de 
forste Nybyggere kunde læse irske Bøger; thi ellers vilde de ikke have 
kunnet vide, at Bøgerne var irske. — Dette synes dog ikke vanskeligt for 
nogenlunde velbegavede Nordboere; thi naar disse, hvoraf mange havde 
været i Irland og muligvis været med til at plyndre irske Klostre, fandt 
Folk og Boliger, Redskaber og Ting bl. a. Bøger af samme Slags, som 
de havde set i Irland, laa det dog nær for dem at slutte, at disse Folk 
ogsaa maatte være Irer, og da var der god Grund til at antage, at og
saa deres Bøger var irske; den Slutning kunde de drage uden at være 
i Stand til at læse en Tøddel. — Dernæst drager Bugge ret vidtrækkende 
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Slutninger af enkelte Ord, der forekommer i samme Beretning, ban som 
Helhed drager i Tvivl. De to Ord bagall (Krumstav) og Fapar, mener 
han, maa de Irer, som efter hans Opfattelse blev ved at bo paa Island, 
have fortalt de nordiske Nybyggere og forklaret dem Betydningen af. 
og disse kan ikke have lært dem af andre; — som om Nordboerne 
ikke godt kunde have kendt disse Ting og Personer med deres Navne, 
for de kom til Island. Disse to Ord havde Nordboerne jo de Hundreder 
af Lejligheder til at lære og fna forklaret Betydningen af. At i det 
mindste Ordet bagall ogsaa er indkommet ad anden Vej i Nordisk, synes 
at frcmgaa af det færøske Egennavn Baglholmr og af, at Ordet ogsaa 
brugtes i Norge. 

Åres Fortælling er jo ogsaa saa sandsynlig, som man vel kan 
kræve — langt sandsynligere end Bugges Antagelse, der maatte for
udsætte, at disse Eneboere, der var flygtet bort fra deres kristne 
Landsmænd for al bo i Ensomhed, paa Island havde indladt sig med 
hedenske Fremmede. Af Åres Tekst kan man ikke se, om de irske 
Munke er fortrukket ojehlikkelig ved Nordboernes Ankomst — eller kort 
Tid efter, da de følte sig forulempede af Naboskabet; men eet frem-
gaar med Sikkerhed af denne Beretning, der i saa hoj Grad bærer 
Sandsynlighedens Præg, at Irerne intet Samkvem har haft med Nord
boerne; thi ellers vilde det have været overflødigt for disse at indlade 
sig paa at d r a g e S l u t n i n g e r (som der udtrykkelig staar) om Eneboer
nes Landsmandsskab. 

I Overensstemmelse med A. D. Jorgensen mener Bugge, at der 
endog har fundet irsk Kristendomsforkyndelse Sted mellem Landnaams-
mændene. I Hauksboks Landnåma fortælles (efter B.), at Asolv aiskik 
selv tolvte kom til Island fra Irland; disse tolv var kristne, byggede 
Kirke og kom i Strid med andre Nybyggere, der tog dem for Trold
mænd; de skulde da have været Missionærer, der efter Irers Skik kom 
tolv i Følge som Apostlene. — Bemærkningen, at de byggede Kirke, 
maa staa for B.'s Regning; thi det nævnes ikke i Landnåma. Fortæl
lingen bærer i den Form, hvori den forekommer i Hauksbok et sent 
legendarisk Præg med Drømme, Syner og Mirakler, saa den ikke ind
gyder stor Tillid til sin Troværdighed; — og kun i denne middelalder
ligt udsmykkede Skikkelse nævnes de tolv Mænd; hverken i Sturlubok 
eller i Olav Tryggvesons Saga omtales det, at han havde Ledsagere. 

Ellers synes en anden Lære end den, Bugge drager af denne Med
delelse, nok saa nærliggende: Asolv aiskik forfølges og jages bort som 
Troldmand overalt, hvor han kommer; han maa da have været et Sær
syn, og hans Skæbne bærer Vidnesbyrd om, at kristne maa have været 
lidet kendte og uforstaaede blandt Islands Nybyggere. I den troværdige 
Beretning om ham, som findes Sturlubok c. 24, er det saa langt fra, 
at han driver Missionsvirksomhed blandt Hedningene, at det tvært imod 
hedder om ham, „han vilde ikke have med hedenske Mænd at gore, og 
han vilde ikke modtage Mad hos dem; — —• — han omgikkes ikke 
Folk", saa de ikke kunde fatte, hvad han levede af. End ikke, da han 
jaget fra det ene Sted efter det andet endelig finder Værn hos sin 
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kristne Frænde Jorund, vil han bo hos denne; men han faar sig bygget 
en Hytte paa et afsides Sted, hvorhen hans Mad bringes ham. Denne 
forjagede Stakkel, der ikke gor et Menneske Fortræd, fordi han i det 
hele taget ikke vil have med Mennesker at gøre, men som drives fra 
Sted til Sted, fordi han i sin Nojsomhed alligevel finder sit Udkomme, 
synes jeg, vidner tydeligt om, hvordan Kristendommens Kaar dengang 
var paa Island, og om hvilken Forstaaelse en kristen Mand kunde vænte. 

Som et tredje Bevis for, at der lige fra Landnaamstiden og ned 
igennem det tiende Aarhundrede fandtes Kristendom og Munke paa Is
land, fremføres, at der sammen med Herjolv, som drog til Grønland, 
var en suderøsk Kristen. Dette Bevis er jo lige saa tyndt som de to 
foregaaende; — og desuden er vi med dette Eksempel kommet saa langt 
ned i Tiden (omkr. 985), at det slet ikke undrer os at finde adskillig 
Kristendom paa den samme 0, der faa Aar efter lovtog den ny Lære 
paa Altinget. 

En sjælden Gang kan det hænde, at B. misforstaar sin Kilde. Han 
mener, at det i det hele er „en Fejltagelse at forestille sig Island paa 
Landnaamstiden som et fuldstændig hedensk Samfund", og til Støtte for 
denne Opfattelse anfører han Landnåmabok V, 15: „Kundskabsrige Folk 
fortæller, at nogle af de Landnaamsmænd var døbte, som byggede Is
land, „flestir beir er kvomu vestan um haf" ; saaledes nævnes Helge 
magre og Orlyg den gamle, Helge bjola og Jorund kristne, Au5r djup-
audga, Ketill den tossede og endnu flere F'olk, som kom vestfra over 
Havet, og nogle af dem holdt fast ved Kristendommen til deres Død; 
men det forplantedes ikke langt i Ætterne; thi Sonner af nogle af dem 
rejste Hov og blotede, og Landet var helt hedensk i næsten hundrede 
Aar''. B. er her saa uheldig at misforstaa de Ord, som jeg ikke har 
oversat, idet han tilfojer: „Skal vi tro Landnaamaboks Ord, maa vi alt-
saa slutte, at Størstedelen af de Landnaamsmænd, som kom fra de bri
tiske Øer, har været kristne"; — „flestir J)eir" betyder ikke „de fleste 
af dem", saaledes som B. aabenbart antager, men: „mest saadanne, 
særlig saadanne"; — der siges altsaa i Landnåma intet om, hvor mange 
de kristne Nybyggere, der kom fra Irland, var i Forhold til de hedenske 
Nybyggere samme Sted fra. 

Det Afsnit, hvor Bugges Evne til at efterspore og sammenstille viser 
sig stærkest, er Stykket om de islandske Landnaamsmænds Herkomst. 
Men de Beviser, han fører for deres Forbindelse med Irland, er da ofte 
overordentlig haartrukne, og undertiden brister de helt. Ved lemme-
lig noje at følge B.'s Spor gennem Kilderne har jeg fundet, at op mod 
et halvt Hundrede af de vesterlandske Forbindelser (115 i Tallet), som 
B. hævder, er meget tynde og betyder lidet eller intet. Hvorledes kan 
t. E. et Navn, der oprindelig ikke er nordisk, som Geir jofr Val. jofsson 
eller Njåll, eller Tilnavne af oprindeligt fremmede Ord som trumbubeinn, 
parrak, flgskuskegg, bevise noget som helst for de Landnaamsmænds 
Vedkommende, som bar dem, naar man husker paa, at disse „fremmede 
Navne" og „fremmede Ord* var ganske almindelige, gængse Ord, der 
kendtes af alle Nordmænd og brugtes af alle lige saa vel som et hvilket 
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som helst oprindelig nordisk Urd? Eller udgor det noget Bevis for 
Onund bilds Indvandring fra Suurøerne, at hans Broder havde en Fri-
given, hvis Fader var fra Irland? 

Et af Forf.s Hovedformaal er at vise, hvorledes Kristendommen 
lige fra Landnaatnstiden virker paa Islænderne og forbereder det endelige 
Trosskifte i Aar 1000, idet den i det stille har omskabt Sind og Tanke. 
-- Det staar for mig som ubegribeligt, at de sorgeligt forvanskede 
Brokker af Kristendom, som efter Kildernes Vidnesbyrd fandtes paa Is
land, skulde have været i Stand til at omskabe noget som helst; de har 
ikke i mindste Maade kunnet virke mere tiltalende paa Sindene end det 
gamle Hedenskab. Naar det gik saa glat med Kristendommens Indførelse, 
maa Æren vist ikke tilskrives de faa døbte Landnaamsmænds Kristendom. 
Vikingetogene havde (or Deltagerne overrevet mange af de Baand, hvor
med Sædvanen og det snævre Liv hjemme i Bygden bandt dem; Guds
dyrkelsen maatte for manges Vedkommende ophøre i det fremmede, hvor 
der hverken var Goder, Hov eller Horg; samtidig udvidedes Folkets 
Synskreds; det voksede egentlig fra de gamle Gudeæventyr, men kunde 
endnu sysle med dem, som voksne kan more sig over Barndommens 
/Eventyr (det Standpunkt, der betegnes ved „Thrymskviden"); men for 
den stadig voksende Aandsmodenhed bliver de gamle Guder dels latter
lige (som i HiirbarSsljofl), dels umoralske (som i Lokasenna); en stor-
siaaet poetisk Begavelse kan søge at gyde nyt Indhold i den gamle 
Form, — hans Digtning vil kun blive taget som Digt med dybe Sand
heder i en poetisk Iklædning (Vpluspå), —• man ender dog med at kaste 
det hele over Bord, med at leve sit Liv som Mennesker efter Tidens 
Vilkaar uden nogen guddommelig Ballast (det allermeste af Håvarnål). — 
Og saa griber den religiøse Trang, der alligevel slumrer hos de fleste 
Mennesker, den ny Lære, der bydes dem; thi den er ikke som de gamle 
Klæder, hvis Farver har tabt deres Magt over Ojet, og som er blevet 
for lille og meningsløs latterlig i sit Snit i Forhold til Menneskenes 
aandelige Udvikling; men den er den ny straalende Klædning, der snarere 
er for stor end for lille, der ikke snærer, men gor fri; her i den ny 
Lære løber den Tids Mennesker ikke hvert Ojeblik Panden mod Selv
modsigelser og Urimeligheder — de er knapt vokset til den endnu, men 
hvor de ikke ser klart, aner de Væld af Dybsind. — Saaledes er Over
gangen sket paa sund, naturlig Vis paa Island, hvor ingen Voldsherre 
havde Lejlighed til at gribe ind i Utide, som Tilfældet var i Norge; — 
det forekommer mig ligefrem at være sjælelig nødvendigt for et jævnt 
og normalt Forløb af Krisen, at der fandtes en gudløs Overgangstid ri. 
v. s. en Tid uden synderlig Tro paa de egentlige Guder, om hvem der 
var digtet og fortalt, men derimod rimeligvis med udbredt .,Overtrofc, 
Tro paa Dromme og Vætter fra en oprindeligere Tidsalder, der ikke 
kunde volde den Tids Tænkeævne Anstød. 

Et andel Hovedformaal for Forf. er at gore det sandsynligt, at 
Skjaldedigtningen er opstaaet under stærk Paavirkning fra Irland. Han 
siger, at som fast Institution ved Kongehoffet synes Skjaldene næppe at 
være ældre end Harald Haarfagres Tid. — Hertil skal dog bemærkes, at 
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der blandt Haralds Skjalde nævnes en, Audun illskælda, om hvem det 
hedder, at han var den ældste af dem og havde været Halvdan svartes, 
Kong Haralds Faders, Skjald. Det synes meget rimeligt, at Hirdskjalde-
væsnet har udviklet sig netop i Halvdan svartes og hans Forfædres 
Erobringsrige; at Kunstdigtningen maa være langt ældre end Harald 
Haarfagre og fra sin Oprindelse knyttet til et Hof, fremgaar af dens 
Kunstmæssighed. Noget saa kunstigt eller kunstfærdigt, som Skjaldedigt
ningen er allerede hos Harald Haarfagres Skjalde, udvikler en Digtning-
sig ikke til hverken i eet eller to Slægtled; og for at en saadan Udvik
ling i det hele kan foregaa, maa den finde sin Støtte hos et Hof, hvor 
en slig Digtning kan trives som en Modesag, medens den snart vilde 
blive standset i sine Overdrivelser af et jævnere Folkelags sunde Fornuft 
og Krav paa Letfattelighed. Man kan snarest, forekommer det mig, 
tænke sig, at den nordiske Digtning har udviklet sig i sin Forskellighed 
med to Midtpunkter, som en religiøs Digtning, knyttet til Gudehovet og 
Gudsdyrkelsen, og heraf er Eddadigtningen en ligefrem Fortsættelse, for-
staaelig som den er for Menigmand, — og som en verdslig Digtning, 
knyttet til Kongsgaarden og Hoflivet, og heraf er Skjaldedigtningen den 
lige Udløber, forstaaelig som den er kun for de kyndige, for dem der 
har Tid og Raad til at ofre megen Tid paa at knække Skallen, for de 
nyder Kærnen. De to Digtarter har muligvis nok et fælles Udspring og 
har øjensynligt paavirket hinanden stærkt ned gennem Tiderne, saa 
Skjaldedigtningen ikke fremstaar udelukkende som en meget kunstig og 
verdslig Digtning, og Eddadigtningen paa den anden Side ikke er helt 
fri for Kunstighed og som bekendt ogsaa tit behandler verdslige Emner. 
Men Skjaldedigtningens Opstaaen og Tilknytning til et Hof maa være 
langt ældre end Harald Haarfagre. 

B. kommer flere Gange ind paa, at Digterens hojt hædrede Stilling 
ved de norske Kongers Hof og hans Digtnings Kunstfærdighed skyldes 
irsk Indflydelse. Man kunde tro det, hvis man havde noget Vidnesbyrd 
om, at der f. Eks. i Dublin, hvor den irske Indflydelse forst og fremmest' 
maatte gore sig gældende, var nogen fast ansat Skjald saaledes som hos 
den norske Konge (thi hvad der siges om | orgils orraskåld, „som var 
hos Kong Olav kvåran i Dublin", og d e t l æ n g e ef te r H a r a l d Haar 
f ag res T id , kan der intet bygges paa), hvis der blot var lævnet os 
den mindste Stump Skjaldekvad af en nordisk Irlænder, ja, hvis der 
blot fandtes et Skjaldevers fra Slutningen af det 9de og Begyndelsen af 
10de Aarhundrede, som kunde mistænkes for ikke at være af en Nord
mand eller en Islænder. Men det er der ikke. 

Skjaldedigtningens Historie viser os netop, hvor noje denne Digt
ning var knyttet til den norske Kongsgaard. I Slutningen af det 9de 
Aarhundrede og et godt Stykke ind i det 10de nævnes der næsten kun 
norske Skjalde. Den norske Kongemagt stod fjendtligt over for de fra 
Norge fordrevne Islændinge; og de Skjaldebegavelser, der muligvis fandtes 
mellem disse, var afskaaret fra Skjaldenes eneste Virkeplads, den norske 
Kongsgaard. — Delte viser ogsaa, at Skjaldedigtningen ikke engang i 
synderlig Grad har bredt sig til de norske Storbønders og Hersers Gaarde; 
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thi da kunde den være fortsat blandt disse paa Island. Forst da der ind
træder et godt Forhold mellem den norske Konge og Islænderne, træder 
disse frem som Skjalde og fører paa deres Færder omkring i Norden 
og i Vesterlandene Moden med sig omkring til Konge- og Jarlehoffer. 
At netop Islændingene nu saa at sige helt fortrænger Nordmændene som 
Skjalde, har flere Grunde; dels holder gammel Overlevering sig bedre 
paa Island end i Norge; dels bliver del, som en Konges Lovpriser at 
knytte sig nært til en enkelt norsk Hersker i de urolige Tider med ide
ligt skiftende Konger ret farligt for, hvem der har Hjem, Gaard og Gods 
i Norge — hvad vi ser af Eyvind Skaldespillers Forhold — mindre far
ligt og mindre anstødeligt for den let bevægelige Islænding, der ikke som 
den indfødte Nordmand kan straffes paa sit Gods, og hvem man ikke 
kræver den Troskab af som af on indfødt; dels har der blandt Nord
mænd i al Almindelighed vist sig en ny Smagsretning alt med Eiriksmål 
og Eyvind, en Smagsretning, der betegner en Tilnærmelse til Eddadigt
ningen, medens det norske Hof opretholder den store Tradition fra Ha
ralds Tid med den kunstige Skjaldedigtning; — denne bæres nu frem 
af Islændinge, som snart er de eneste, der kan Kunsten. Af Nordmænd 
nævnes fra nu af som Skjalde kun nogle norske Konger, atter et Bevis 
for, at Skjaldedigtningen kun opretholdes af Kongen ved Hoffet, — 
medens det almindelige Folk hænter »andelig Næring efter sin Smag i 
en anden Digtning, Eddadigtningen. — Dette er Skjaldedigtningens eget 
saa vel som Sagaernes Vidnesbyrd, og andet har vi ikke. Skjaldedigt
ningens Arnested fra Arilds Tid er de norske Kongers Gaard og ikke 
Hoffet i Dublin. Ellers havde vi vel ogsaa nu og da hørt om en Ir
lænder, der kom som Skjald til de norske og andre nordiske Konger, 
-- men det sker ikke. 

Mig forekommer det, at intet som helst i Digterens Stilling nødven-
diggor eller blot opfordrer til Antagelse af fremmed Indflydelse, ligesaa 
lidt som der i hans Digtnings Væsen er noget, der røber fremmed Paavirkning. 
Udtryksmaaden er jo i den Grad vokset ucl af nordisk Sprog og Fore
stillingskreds, at der ikke bliver Hul eller Sprække tilbage for det frem
mede. Det plejer jo dog ellers at være saa, at naar en fremmed Ind
flydelse med eet go> sig voldsomt gældende, optages det fremmede tit 
raat og ufordojet, saa det stikker tydeligt af mod det hjemmevoksne; — 
tænk paa vor Renæssancelitteratur, eller tænk paa mangt og meget i vor 
romantiske Litteratur, tænk paa de islandske Fornaldarsagaer og Ridder-
sagaer, eller tænk paa den Del af Skjaldedigtningen, som virkelig er 
blevet til under vesterlandsk eller kristen Indflydelse; hos Sighvat f. Eks. 
kan der findes Mængder af Beviser for, at han maa have kendt vestlige 
og sydlige Lande og deres Kultur og Tænkeniaade. Men lige saa let 
det er hos ham og hans Efterfølgere, lige saa vanskeligt or det over 
for de ældre Skjalde. Hvorfor skal man dog antage, at de i saa boj 
Grad har haft Evne til at skjule den Paavirkning, der er øvet paa dem, 
medens den træder saa tydeligt frem fra omtrent Aar 1000. Skulde 
det mon ikke være, fordi man hos de ældre søger noget, som ikke 
er der? 
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Er der end saaledes Indvendinger nok at gore mod Bugges Værk 
baade i Enkeltheder og i Synsmaader, er der dog al mulig Grund til 
al sige ham Tak for det. Det er præget af Varme for sit Emne, vidner 
om stor Flid og en omfattende Viden og er for det meste bygget op 
med slor Skarpsindighed og Sammenslillingsevne. Det er baaret af en 
klar og flydende Fremstilling. Der hører stor Dristighed til som B. at 
gribe de enkelte Tilfælde ud af de Hundreder af Muligheder og sammen
stille dem til en Slutningsrække. Tit har Forf. den Kækhed ved et Par 
Gisninger, ved et Par Sammenstillinger at greje Sager, over for hvilke 
andre vilde lægge Hænderne i Skødet. Læseren beundrer denne Rask-
hed, selvom han jævnlig bliver siddende med sine Tvivl. Den store For
tjeneste kan ikke tages fra Bugge, al han har givet Granskningen af 
Kulturudvekslingen mellem Nordboerne og Vesterlandene i Vikingetiden 
fast Grund under Fødderne: han har set mod hvilke Punkter Under
søgelsen skal rettes, paa mange Omraader har han vist, hvorledes Ud
vekslingen i Virkeligheden skete; han har søgt at paapege, hvorledes, 
Paavirkningen bredte sig fra Kolonierne paa de britiske Øer til videre 
og videre Krese af Norden, og er Omfanget af denne Kulturspredning' 
end omtvisteligt, har B. dog ved sit Eksempel godtgjort, hvor ihærdigt 
en saadan Undersøgelse bor drives, og hvilken Sporsans der hører til for 
at naa et virkelig stort og smukt Resultat. Henrik Ussing. 

NORDISKE FOLKEVISER. 

Leon Pineau, Le Romancero Scandiiiave. Paris 1900, Leroux. 

Dr. L e o n P i n e a u , Professor i Fremmedliteratur ved Universitetet 
i Glermont-Ferrand, vil være den videnskabelige Verden vel kjendt som 
en af de faa Franskmænd, der besidde stor Fortrolighed med nordisk 
Sprog og Literalur. Det er særlig Nordens Folkeviser, som han har 
gjort til sit Yndlingsstudium; et omfangsrigt Arbeide i to Bind — Les 
vieux chants populaires scandinaves, Paris 1898 og 1901 — foreligger 
desangaaende fra hans Haand; et nyt og noget forskelligartet over samme 
Gjenstand, der med Føie kan kaldes Blomsten af hans Studier, er for et 
Par Maaneder siden udkommet under Titlen „Le romancero scandinave". 
Det en Samling af ikke mindre end 60 Viser fra Danmark, Sverrig, 
Norge og Færøerne, — Island fattes; skjøndt snurrigt nok ved en aaben-
bar Incurie nævnt paa Titelbladet. 

Der kan opponeres en Del mod Pineaus tidligere fremsatte, alminde
lige Meninger om vor Folkevises Herkomst, der gjentage sig i hans lille 
Fortale som ogsaa hist og her i hans korte Indledninger til Viserne: at 
vor Vise direkte skulde deseendere fra en forhistorisk Oldtidsdigtning, 
der er ældre end de overleverede Former af Eddaerne, vil han vanske
ligt faae nogen nordisk Forsker til at gaae ind paa. Mærkelig er denne 
Betragtning hos en Elev af Gaston Paris, — til hvis Minde Bogen er 
viet, -- som fremfor Nogen har advaret mod at datere Folkedigtningen 
for langt tilbage, og som i saa Henseende har fundet successiv Tilslut-
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ning hos alle nordiske Kjendere. Det Rigtige i Betragtningen indskrænker 
sig til, at der ikke lindes Spring i et Kulturfolks Udvikling, og at des-
aarsag en Mythe (Thors Hammertab), et poetisk Motiv (Sigrun og 
Helge), en Charakter eller et Navn („Signy"; man mærke den Ejendom
melighed i Charakteren, hvormed Navnet „Signe" gaaer igjen i Folke
visen) kan nedarves gjennem Hundreder af Aar; men hvad vor Folke
vise opbevarer af sikkert paaviselige Oldtidsminder, er desuagtet forsvin
dende lidt. Og naar Pinean f. Ex. (se S. 154) mener, at DgF. il I, 
„Sivard Kongesøn", skulde gjemme en Erindring om Sigfrid, er dette, 
om end ikke plat utænkeligt, i hvert Fald ganske ubevisligt. Ofte seer 
han for Meget i Viserne, som naar han f. Ex. i den norske om Kong-
Harald og Herning seer Oprindelsen til Vilhelm Tell: han synes ikke at 
kjende Palnatoke og William af Cloudesly, hvorvel han sikkert her. i 
Hovedsagen er paa det rette Spor. Lad mig desangaaende henvise ham 
til Schierns i Udlandet ikke tilstrækkeligt kjendte Afhandling i „Historiske 
Studier". 

Der er lidt af en Forgudelse i Pineaus Enthusiasme for vore Viser, 
som vi Nordboer let kunne tilgive, men som neppe kan staae lor Kritik. 
Svagheden har i det her anmeldte Arbeide dog saare lidt at sige og 
betyder saa meget mindre, som han rigtigt vurderer Viserne i den Form, 
hvori vi have dem; som Glansperiode angiver han 18. Aarhundrede og 
henviser Riddervisens Blomstring til Slutningen af 14. Uomtvistelig er 
hos ham derhos ikke blot den varme Kjærlighed, som han i en lang 
Aarrække har viist vor Fortids skjønneste litera>re Eie, men ogsaa en 
Forstaaelse af det, der hos en Udlænding maa kaldes eminent. Hvad 
man end vil dømme om hans videnskabelige Opfattelse af Viserne, saa 
maa hans digteriske Syn paa dem og den Indtrængen i dem' hvoraf 
hans Reproduktion er betinget, kaldes beundringsværdig. Forbausende 
er den Sikkerhed, hvormed han gjennemgaaende mestrer Sproget i vore 
Haandskrifter, der selv for Indfødte ikke overalt er let at løbe til; 
hans Kjendskab synes lige indgaaende til alle skandinaviske Dialekter, — 
se f. Ex. S. 57, hvor han vistnok rigtigt oversætter Ordene „så ha' en 
så fager ei foteferd" ved „a vu un sentier si joli", — og selve hans 
Gjengivelse i et for os saa fjerntliggende Sprog som hans kan vanskeligt 
tænkes bedre. En engelsk Forsker har nylig udtalt, at man fristes til at 
troe, at man har virkelige franske Folkeviser for sig. Der kræves et 
meget stort Kjendskab til Sproget for at udtale en saadan Dom: naar 
en dansk Visekjender nu ved første Øjekast seer Uægtheden af en Ve-
delsk Tilsætning, om hvilken endnu N. M. Petersen manglede alt Begreb, 
og som for en Udlænding uleilbarlig flyder i Et med det Øvrige, — 
bliver man betænkelig ved at udtale sig kategorisk om en fransk Over
sættelses Forhold lil franske Forbilleder. Jeg tør kun sige, at saavidt 
min Forstand rækker, synes Gjengivelsen mig baade i Forhold til de 
franske og de danske at komme det Opnaaelige saa nær som muligt. 
Ogsaa Versemaalene ere godt gjengivne i Stilen; kun i „Dronning Dag
mars Død" er Metret -- vort almindelige fireliniede — vilkaarligt 
ændret. 

Danelt,- Studier 1907 1 • 
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Selve Udvalget kan let gøres til Gjenstand for Kritik; det vil være 
Tilfældet med enhver Anthologi, der af en hel Literatur kun kan ud
vælge en Tiendedel. Men Pineau vil med Føie kunne sige, at Materi
alet ikke foreligger i en Form, der gjør et mere kritisk Valg muligt. 
Naar der i Norden er opbevaret — med et rundt Tal — 600 Viser, 
foreliggende i de fem forskjellige Dialekter i c. 3000 forskjellige, ind
byrdes afvigende Overleveringer, hvis gjensidige Forhold endnu er lidet 
overveiet af Forskerne, og hvoraf kun et forsvindende Minimum foreligger 
i antagelige Redaktioner, saa kan der vanskelig vælges sundere, end det 
gjennemgaaende sees at være skeet. 

Man kan sige, at Pineau ikke altid har valgt de for hvert enkelt 
Land charakteristiske Viser — en Vise som Arwidssons Nr. 100, Stolts 
Sigrid, kunde f. Ex. passende have været medtagen; — men at over
skue Materialet paa denne Maade er i hvert Fald uhyre vanskeligt, saa-
længe ikke særlige Hjelpemidler dertil foreligge trykte. Man vil ogsaa 
stundom kunne sige, at han har oversat en svensk Variant, hvor den 
danske synes at burde foretrækkes; fristende har det naturligviis ofte 
været at give den korteste Redaktion Fortrinet. Prineipet er ikke helt 
forkasteligt, hvor ingen kritisk Redaktion haves til Raadighed; det vil 
ofte komme det Rette nærmest. Sjeldnere vil det dog vise sig rigtigt 
at give en nysvensk Opskrift Fortrinet for en Række gamle danske: vor 
„Ribold og Guldborg", P.s XXXV, har i den valgte Form tabt betyde
ligt. Derimod kan vor ,Elveskud", P.s XIII, maaske oversat tage sig 
ret godt ud, som Fortællingen haves concentreret i en nysvensk Variant. 
Interessant er det her at sammenligne Oversættelsen med den originale 
franske Behandling af Æmnet: „QuandJean Renaud de la guerre revint". 
Vor „Blak og Ravn hin brune" gives efter færøisk Redaktion, der unæg
telig runder Handlingen bedre end den danske, som overgaaer den i 
poetiske Enkeltheder, men hvis Finesser alligevel vanskeligt kunne komme 
til deres Ret i en Oversættelse. 

Pineau har, idet han efter bedste Skjøn vælger en enkelt Opskrift 
til at oversætte, med velberaad Hu næsten fuldstændigt afholdt sig fra 
selv af redigere ved Combination, hvad der jo uundgaaeligt vilde lede 
ud i et Uføre. Kun et eneste Sted — i hans LI, „Den talende Harpe", 
har han redigeret ved at give Begyndelsen efter Arwidsson, Slutningen 
efter Afzelius; dette kan være vel begrundet. S. 158, i „Sigvard Konge
søn", hvis B han har gjengivet, har han ikke kunnet modstaae Fristelsen 
til fra A at oversætte den underskjønne Strofe: 

„1 tog mig ikke paa Ager, 
I tog mig ikke paa Eng: 
I tog mig ud af et Jomfrukloster, 
Ud af en Jornf'iuserig!-' 

S. 225 er den svenske Vises Str. 9 med god Grund udeladt. Han 
kunde med behørig Forsigtighed lidt oftere have taget sig lignende Fri
heder, og vistnok driver han stundom Troskaben mod sine Principer 
noget for vidt, som naar han f. Ex. S. 79 og S. 160 — 61 oversætter 
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Kimvarianter, der i Gjengivelsen blive næsten eller ganske enslydende. 
Det samme er Tilfældet, naar han S. 121 af „Hevnersværdet" to Gange 
trykker dens Str. 11, der ved en Feiltagelse i Ms. er skreven to Gange; 
paa Grundtvigs højst naive Note, at han ingenlunde er vis paa, at det 
er en Skrivefeil, burde ikke være reflekteret; men den undskylder ganske 
vist Pineau. Side 39, hvor han om Sværdet har Ordene „Berting, la 
jolie pucelle", er en forskreven Linie oversat; han kunde passende have 
corrigeret den efter vor A 17—18. 

At Feiltagelser helt skulde fattes, vilde næsten være for meget for
langt. S. 115 ere Ordene „Hvi gjorde I mig den Møde* oversatte ved „Quel 
rendez-vous m'avez vous donné?" „Quelle peine" vilde have været det 
Rigtige. S. 177 ere af de morsomme Linier: „Nu saae jeg aldrig saa 
væn en Maar, var ikke uden i sit femte Aar!" den sidste oversat: „qui, 
tout au moins, en ses quinze ans ne fut" ; Franskmænd have aabenbart 
vanskeligt ved at fatte det tørre danske Lune. S. 1(55 er det norske 
„etter-sidan er du god" misforstaaet; Meningen er: „Bagefter (naar det 
er for silde) er du god". Disse tre Citater er bogstavelig Alt, hvad der 
i Bogen uden Forbehold lader sig stemple som Feil. Urigtigt er det 
ganske vist, naar S. 158 det danske „han lagdes i stærken Attraa" er 
oversat „si grand désir l'a pris soudain"; men Grundfeilen maa her søges 
i den danske Original, hvor „Attraa" er Feilskrift for „Traa"; først
nævnte Ord har sikkert aldrig kunnet betyde „Sygdom". I Slutstrophen 
af „Gjurde Borggreiven" (S. 14(3) har han fremfor Landslads gyselige 
Indfald om at de „gjorde Grin" med det Passerede, foretrukket Syvs 
„de gjorde et Grind", og han oversætter de sidste Linier: 

„Abattrons la salle au bois, 
Un' palissade en ferons!" 

Han vilde i DgF. 430 have kunnet finde det rigtige Ord „et Rim", hvor
efter Oversættelsen burde lyde „En ferons une chanson". Men at fordre 
dette intrikate Ord, der før Dr. Olriks Udgivelse af Visernes 7. Bd. har 
været de nordiske Udgivere ubegribeligt, forstaaet af en Udlænding, vilde 
sikkert være ubilligt. 

Noget lignende gælder om en Linie S. 172: „Sur une table les 
ont couchés"; det har sine Misligheder at oversætte moderne dansk Tra
dition, som ganske rigtigt har, at Ligene blev lagte „paa et Bord"; men 
„Bord" er her Forvanskning af „Baar" (biére). Forskjellige mindre 
Unøjagtigheder vilde Forf. kunne forsvare ved at sige, at han her kun 
har oversat en Smule frit. Naar han S. 174 gjengiver „Hun vækker 
op Vesterlin saa prude" ved „si rudement", vilde det Korrekte være „si 
gente"; men det brugte Ord kan saare vel forsvares ved Henviisning til 
vor Vises A 4, G 1. Naar S. 118 vort „De skulde (ikke) naae Dup
skoen af mit Sværd" gjengives „mon épée bientot sentiraient", er der 
i hvert Fald bedre Mening heri end i det Originale, som ordret vilde 
lyde: „de mon épée la bouterolle n'atteindraient". S. 79 er „med svi-
kom" (Svig) forstaaet som Glemsel, hvad der giver god Mening, men 
ikke er ordret; S. 43 er „dyr" forstaaet som „høitelsket" (dvrebar); 

11* 
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rigtigere vilde „preux" have givet Meningen. At „blaa" hist og her er 
oversat ved „noir" synes et blot Lune, andetsteds findes det rigtigt. 
S. 205 ere de svenske Stropher 8—9 sammendragne til en og lovligt 
frit gjengivne. Korrekt vilde de lyde: 

Sire Malmsten s'est å la ville chevauché; 
La biére nrmvelle y a rencontré. 
Sire M. vite de cheval a sauté, 
La biére doucement a soulevé. 

Neppe kan det bebreides Pineau, at han S. 51 ikke har kunnet 
oversætte „de sp[rJagte op af Muld med Fod", „han spragte op Muld 
med Sværd" som han gjengiver ved „du pied — d'son épée — frappe 
terre"; andensteds læses „øste op", „stødte op", „spraderop"; Meningen 
er haanligt at tilkaste .lord (o: Snavs) som den Bod, man er villig til 
at give. At det selv i Norsk uforstaaelige „teke sin hest med krans" 
S. 58 har maattet oversættes vilkaarligt, er en naturlig Ting. 

Jeg har her ved Opregningen af en Række Petitesser gjort mig den 
specielle Fornøiele at anføre Alt, hvad der i Bogen kan give Anledning 
til Paatale; man vil af selve deres Antal skjønne, hvor ypperligt Arbejdet 
er; det tør sikkert siges at fyldestgjøre alle rimelige Fordringer. At 
Viserne maa tabe ved Gjengivelsen, vil enhver kunne sige sig selv; men 
blot en flygtig Betragtning af en Samling som Haupts høil skattede 
„Franzosische Volkslieder" vil kunne vise, at Fransk overhovedet ikke 
som Dansk eier noget Folkevisesprog med en Rigdom af gamle Sprog
former, som den nyere Poesi har gjenopfrisket og gjort alle Dannede 
fortroligt. Vor hele særegne Formulering har næsten ingen Sidestykker 
i fremmede Sprog: et Idiom som vort „under 0 " kan ingen Oversættelse 
magte. „Satte sig i Fjederham" oversætter Pineau ,,en oiseau s'est 
changé" ; man kan neppe komme nærmere. Den mystiske Betydning af 
„Ham" er vort Sprog egen, og en mere ordret Oversættelse (se vétir 
de peau d'oiseau) vilde- skyde Maalet meget længere forbi. Ligesaa uigjen-
giveligt er et Udtryk som vor Vises ganske fjantede „svøbe sig Hoved 
i Skind", der i Dansk findes paa over 100 forskjellige Steder (norsk 
lindes det paa 1 Sted — DgF. 2 63 Bil. 5, 32, i blandet dansk Sprog
form, — svensk ligeledes 1 — Gyllenmars 7 9, 17, fra Dansk; et andet 
Exempel, Arwidssons 1 6 7 , 5, er skaansk og kan end mindre hjemles 
Sverig). Pineau giver (S. 24 og 33) det ved „met son bonnet fourré"; 
Noget skal jo staae der. Bedre havde det iøvrigt været, om han over
alt havde henholdt sig lil Varianten „svøber sig i Skind", „axler sit 
Skind", som han S. 11 oversætter ved „de son manteau s'est drapé". 

Ogsaa taber Oversættelsen uundgaaelig i Charakter, naar de ger
manske Sprogs kraftfulde Rimklange stadig skulle gjengives ved de ro
manske Bøiningsendelser -é, -er, -ait, -ant; men dette er Oversætterens 
Skjæbne, ikke hans Fejl. Ofte have jo de romanske Viser endog kim 
en eneste gjennemgaaende Assonans; man seer en Vise i denne Stil 
oversat af Pineau i hans XII, „Den fortrollade jungfru". Saa ensfor
mige er Rimstavelserne i Fransk, at et Rimlexikon vistnok sletikke 
med Nytte vilde kunne laves. Hvad der paa Dansk hedder: 



FØKOY.TAKVÆDI 165 

„Ingen haver jeg Stevne sat, 
Og Ingen lader jeg i Loft om IS'at." 

Lidel haver hutl Fingre smaa: 
Selv pilker hun de Nagler fraa — 

lyder paa Fransk (iøvrigt her gjengivet efter den norske Variants Ordlyd): 

„De rendez-vous n'ai point donne: 
Ma porte, la nuit, je n'ouvrivai!" 

De ses tnains blanch', d'ses doigts fluets 
La verrou elle a bien oté. (S. 78.) 

Det danske: 

Jomfruen slog sine Hænder tilsammel; 
Alle hendes Guldringe sprunge over Skammel. 

gives paa Fransk — lidt frit: 

La demoiselle dans ses mains a frappé: 
Anneaux d'or å ses doigts s'en sont brises. 

Det kunde være fristende at citere Prøver paa Pineau's Oversættel-
seskunst; en Vise som „ Gangerpilten" — hans XLII — kunde aftrykkes 
som Helhed. Dette vilde imidlertid i en Anmeldelse føre for vidt; jeg 
jeg skal sluttelig nøies med at lykønske den franske Oversættelsesliteratur 
til den smukke Forøgelse. 

16/B Oti. Emsl v. d. liecke. 

FØROYJAKVÆDI. 

Svend Grundtvigs og Jørgen Blochs „Føroyjakvæui" — den store 
håndskrevne samling at færøske kvæder, som opbevares i , Dansk Folke
mindesamling" ', og for hvis indhold dr. A. Olrik har redegjort i Arkiv 
for nord. filol. VI, — har siden sin egentlige afslutning i 1888 fået en 
forøgelse af to supplementbind. Første supplementbind (1896) indeholder 
kvæder efter et nyfundet håndskrift fra begyndelsen af forrige århundrede; 
dets viseopskrifter stammer fra norderøsk tradition og genfindes alle i 
den tidligere kendte yngre visesamling „Fugløbogen* (fra 1854) i be
slægtet men udvidet skikkelse, 

Interessantere er 2det supplementbind. Først meddeles kvæder sam
lede af dr. J. Jakobsen på en rejse til Suderø i sommeren 1904. Af 
de således erhvervede viseopskrifter stamme 12 fra en visebog fra 1850, 
medens resten er hentet umiddelbart fra nutidstradition. Fra sidstnævnte 
kilde er det lykkedes at erholde opskrifter af to hidtil ukendte kvæ
der, .nemlig „Gotuskeggjar1- (FK. 235') og „Fitlara tåttur" (FK. 230). 
Bægge disse kvæder er dog meget unge. „Gotuskeggjar" behandler den 
fra Færeyingasaga (kaj). 55 og 57) kendte fortælling om, hvorledes Si
gurd og hans brødre lokkes til Skuvø for der at overfaldes. Det andet 

1 DFS 134—148. 
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kvæde „Fitlara tåttur" er saa usammenhængende i sin fortællemåde, at 
det er umuligt at forstå dets indhold uden forudgående kendskab til det 
æmne, der besynges. 

Som et slags tillæg til 2det supplementbind har J. Bloch til slut
ning underkastet Seyflari'ma (FK. 91) en grundig og alsidig behandling. 
Her får vi alt, hvad vi kan forlange: en restitueret tekst med tilhørende 
oversigtstabeller, variantfortegnelse og liste over paralelsteder i andre 
færøske kvæder; endvidere er der under teksten anbragt afskrift af det 
færøske æventyr „Risabrudleypid" samt de kapitler af Bardarsaga Snæ-
fellsåss, der vedrører kvædet; endelig er forholdet mellem Seyuan'ma og 
BårOarsaga søgt opklaret. 

Blochs arbejde har særlig interesse ved at være det første forsøg, 
der overhovedet er gjort på at restituere et færøsk kvæde på grundlag 
af alle tilgængelige opskrifter. Hvad her er leveret, er resultatet af stor 
flid og omhu og er et arbejde, hvor Bloch fuldt ud har haft brug for 
sit indgående kendskab til færøsk visedigtning. 

SeySarima er os overleveret i 5 forskellige og ofte meget forvan
skede opskrifter, der viser os, at kvædet har været kendt over hele 
øgruppen og derfor må være ret gammelt. Som venteligt er, giver den 
ældste optegnelse, Svabos fra 1780, os den mindst forvanskede tekst, 
hvorfor også dens ordvalg er lagt til grund for den restituerede tekst. 
Kvædet har imidlertid oprindelig været meget langt, på c. 90 firelinjede 
vers; der har derfor været tilbqjelighed til hist og her at udelade så
danne vers, hvis indhold ikke var af særlig vigtighed for hovedhandlingens 
gang. Den enkelte opskrift giver os derfor kun et tilfældigt udvalg 
af kvædets oprindelige vers; ja selv de fem opskrifter, vi besidder, er 
os ikke nok; det færøske æventyr „Risabru8Ieypi5", som har sit ud
spring fra kvædet, viser os, at mindst på to steder er vers gået tabt. 
Den modsatte tendens, at udtvære et enkelt vers i flere, mærkes kun 
ret sjælden; en udtværet stil har iøvrigt fra først af været ejendommelig 
for digtet. 

Seyuan'ma slutter sig i det hele og store meget nøje til Båråarsaga 
kap. 14—10 (Vigfussons Udgave), således at sagaen kan bruges som 
vejledning til at finde rede i kvædets ofte meget forvanskede tekst. Men 
allerede under restitueringen af kvædet er det nødvendigt at tage stand
punkt i spørgsmålet om den historiske sammenhæng mellem sagaen og 
kvædet. Bloch er kommen til det resultat,- at kvædet indeholder en op-
rindeligere sagnform end sagaen. Han antager endvidere, at SeySarfma 
stammer fra et nu tabt islandsk digt, der har været en af sagaens kilder, 
idet dets indhold er bleven indflettet som episode i sagaen. Er denne 
hypotese rigtig, vil SeySarima være et digt af ualmindelig interesse; men 
det forekommer mig tvivlsomt, om denne anskuelse lader sig opretholde. 
Alt tyder på, at Seyftarima forudsætter en til grund liggende saga1. I 
et af slutningsversene omtales således, at Gest rejser til Norge; hans be
drifter dér har følgelig været kvædets forfatter bekendte, og viser at 

1 Det må bemærkes, at absolut intet i Seyoarimas sprogform og udtryks
måde yder nogen støtte for teorien om kvædets islandske oprindelse. 
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digtet er brudstykke af en større helhed. Og nar Kolbjørn f. eks. v. 
XXXIII siger: 

„Bjoo tu ikki Lsiga-Eifii. 
hvorgum teirra Skeggja, 
Torrji gelli og Torgils spaka, 
hartil vil eg tær eggja." 

hvorfor opregnes så disse personer, der slet ingen rolle spiller i hand
lingens gang? sådanne navne hører ikke hjemme i et isoleret digt; sagen 
er nok den, at vi her spore sagatiden. Det er ikke ligegyldige navne, 
der her nævnes, men historiske personer, hvis navne hentes fra Land-
nåmabok, og som bringes i løs forbindelse med hovedpersonerne blot 
for at give fortællingen et troværdigt præg1. 

Hvis det virkelig er således, at SeySarfma på enkelte punkter giver 
os en oprindeligere tekst end sagaen, må vi da tænke os, at kvædets 
forfatter har benyttet en anden og bedre redaktion af BårSarsaga end 
den hidtil kendte. At føre et afgørende bevis for Seydarfmas større op
rindelighed vil dog sikkert være vanskeligt, ti Bårdarsaga udmærker sig 
ganske vist ved meningsløsheder og usammenhængende træk. men det 
er egenskaber, den har tilfælles med alle fornaldarsagaer. Det er derfor 
umuligt at sige bestemt, i hvilke tilfælde vi i kvædet står overfor noget 
oprindeligere, da vi ligeså godt kan tænke os at stå overfor forbedringer 
eller blot i almindelighed digterisk vilkårlighed. 

Om end der næppe endnu er sagt det sidste ord i spørgsmålet om 
kvædets forhold til sagaen, må det dog villigt anerkendes, at det syns
punkt, som Bloch forfægter, ikke kunde finde et bedre og skarpsindigere 
forsvar. Imod hans tekstrekonstruktion kunde der indvendes, at han pa 
basis af sin teori et par gange uden nødvendighed har foretrukket eller 
måske endog fremtvunget læsemåder, der gav Seydarima en fra sagaen 
noget afvigende og efter hans forening oprindeligere sagnform. Men i 
det hele må hans restitution betragtes som vellykket, og man må være 
i høj grad taknemmelig for det store og vanskelige arbejde, her er ud
ført. Meget værdifuld er tillige fortegnelsen over paralelsteder; den vil 
være af stor betydning ved en undersøgelse af Seydarfmas alder i for
hold til andre færøske kvæder. Bloch har den største ære af dette 
første forsøg, der overhovedet er gjort, på ved en let overskuelig frem
lægning af materialet at ville tydeliggøre et færøsk kvædes tilblivelses- 'og 
udviklingshistorie. Man må kun beklage, at hans arbejde ikke er trykt 
og således gjort lettere tilgængeligt. H. Grimer Nielsen. 

OM FOLKEVISEREDAKTIONER. 

Dr. Olrik har i det foregaaende Hefte (DSt. 1900, 40 ff. 175 ff.) 
givet en Redaktion af Riboldvisen, hvis Drøftelse indtager herimod halv
hundrede Sider; jeg har selv i min der omhandlede Bog givet en lig
nende paa 40. Man har i disse Fakta en talende Illustration af, hvilke 
Overveielser der kunne paatvinge sig under Forsøget paa at redigere blot 

1 Jf. Gotzen: Ober die Bardar saga. Berlin 1903. s. 39 ff. 
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en enkelt af vore mere end 500 Viser, som ganske vist hører til de 
vigtigste, men ingenlunde dog til de vanskeligste, — og hvilke Menings-
divergenser der strax vise sig mellem to Viseforskere, der begge have 
gjort Arbeidet med al mulig Grundighed og som gjensidig indrømme 
hinanden stort Kjendskab til Visernes Aand som til deres Bogstav. Og 
vel at mærke: et Resultat er hermed ikke naaet; Striden er jo ikke 
fægtet ud, men kun Begyndelsen gjort til en Debat, som vilde kunne 
føres meget vidt. Og hvad om saa blot en Tredie kom til med s ine 
Meninger. 

Det er klart, at det sletikke gaar an at ville fortsætte i dette Spor 
med en Diskussion, hvis Indgaaen paa Enkeltheder alt er paa Grænsen 
af, hvad der fornuftigviis kan bydes et Tidsskrifts Læsere: Dr. Olrik vilde 
som Redaktør neppe kunne staae sig ved, om jeg hensynsløst vilde be
nytte hans uden Forbehold givne Tilladelse til at skrive, hvad jeg vil. 
Og om min Forfængelighed — som iøvrigt føler sig fuldt tilfredsstillet 
ved, hvad Dr. Olrik i Almindelighed yder mit Arbeide af Anerkjendelse 
— vilde friste mig dertil, hvormeget vilde der vel saa for den Sag, som 
for os Begge er det Vigtigste, være vundet ved en saa monstrøs Debat 
om denne ene Vise. 

Jeg skal desaarsag resignere, hvad alle Smaating angaaer. Der er 
i Dr. Olriks Artikel Et og Andet, som overbeviser mig, Noget, som jeg 
betvivler, og noget, hvorimod jeg bestemt vilde opponere. Jeg finder 
det imidlertid rigtigst med den mindst mulige Indgaaen paa Enkeltheder 
her blot at give mine Bemærkninger den mest almindelige Form og søge 
at bringe Klarhed over Principer i deres Almengyldighed. Det er i Virke
ligheden om disse, at Striden staaer. 

Grundtvigs Redaktion af Riboldvisen udgjør 105 Stropher; min egen 
har 48 ; Dr. Olriks er paa '&%.. Statistiken er her oplysende for en Over
ensstemmelse mellem os: man ser, at vi Yngre ere enige om, at Grundt
vigs Redaktionsmaade — her som andensteds — gjør Visen meget for 
lang. Man seer tillige af Tallene, at Grundtvigs og Olriks Standpunkter 
er to Yderligheder, og at mit, om det end ubetinget staaer den Sidste 
nærmest, er et MelLemstandpunkt. 

Der er et Synspunkt, som jeg med Eftertryk har hævdet: Viserne 
ere Poesi; seete fra ethvert andet ere de — ligesom Dante og Shake
speare — ganske værdiløse. Der er paa dette Punkt vistnok ikke heller 
nogen væsentlig Uenighed mellem os tre. Alle sætte vi os vel dog det 
samme Formaal, det at ville give Viseskatten tilbage til Literaturen med 
den størst mulige Virkning i dens Egenskab af Poesi. Vor Enighed tør 
sikkert siges at gaae endnu et Skridt videre: Ingen af os har nogensinde 
tilsigtet blot at give den størst mulige Skjønhedsvirkning af hvilkensom-
helst Art. Vi stille Alle den Fordring, at den gjenskabte Vise i sit 
Skjønhedsindtryk skal afspeile en Tid med dens Skjønhedsbegreb. Det 
er følgelig et Krav om Sandhed af en bestemt Art, der her kommer til; 
og her er det, at Uenigheden reiser sig med det Spørgsmaal, der kan 
formuleres som Pilatus': ri é<mv fj åXed-eia. 

Sagen er. nemlig ikke blot, at den Sandhed, som det gjælder om at 
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fastholde, er vanskelig at faae Hold paa; men den er i sig selv ikke 
nogen enkelt og usammensat. For det Første er den T id , hvis Præg 
det gjælder at bevare, et meget langt Tidsrum, der indeslutter store 
Gultur-, Sprog- og Smagsforskelligheder; det er derhos et meget mørkt, 
hvis Forskjelligheder vi oftest i det Høieste kunne formode, men neppe 
tør sige, at vi kjende. Og de enkelte Visers Tilblivelsestider indenfor 
dette Tidsrum lade sig kun undtagelsesviis og endda kun med Tilnær
melse fastslaae. For det Andet har Folkevisen i hele det omhandlede 
Tidsrum været levende paa en særegen Maade, der selv for en Alviden
hed, der kjendte alle dens Phaser, ofte ville kunne gjøre en Vises Af-
fattelsestid omtvistelig, men som navnlig, mener jeg, forbyder vor i Grun
den grandiose Uvidenhed om disse principielt at tage vort Udgangspunkt 
for en Vises Gjenfremstilling fra dens formentlig ældste Form. 

Bestræbelsen for at opstille en Vises ældste Fortn vilde fornultigviis 
kun kunne retfærdiggjøres ved eet Argument, hvis nemlig en Digtnings 
ældste Form uden videre lod sig identilieere med den poetisk værdiful
deste. Enhver kan imidlertid sige sige sig selv, at dette sletikke lader 
sig opstille som Dogme. Vi kjende, som jeg tilforn har gjort opmærksom 
paa, Masser af Viser, der ere fælles for et større eller mindre Omraade 
af indbyrdes forskjellige Sprog, som hvert for sig betinger en poetisk 
Særform af Visen. Hver saadan Vise har hjemme i et af disse og er 
indvandret i alle de andre. Det skulde være et høist mærkeligt Slumpe
træf, der bevirkede, at en saadan indvandret Vise i den første Form, 
som den antog i et fremmed Land, netop vilde besidde sin største Fuld
kommenhed. Tvertimod er der al Grund til at troe, at den kun succes
sivt ved Omdigtninger har opnaaet denne, medens Grundmotivet afstrei-
fede det Fremmedartede og blev Kjød af Folkets Kjød, Ben af dets Ben. 
Selve O r i g i n a l i t e t e n kan være vunden successivt. Dr. Olrik finder 
mig stærk i Paradoxer; men jeg fastholder denne. 

At give en Vises ældste Form er saaledes efter min Mening et 
daarligt æsthetisk Princip: det kunde rent philologisk seet være et ratio
nelt Princip, om det lod sig gjennemføre; men hvilken Garanti have vi 
vel overhovedet nogensinde for at have fundet den ? Lad mig illustrere 
Spørgsmaalet ved det mest nan*liggende Exempel. Dr. Olrik har givet 
en Redaktion af Riboldsvisen. der prætenderer større Oprindelighed end 
min; han har imidlertid selv (se S. 210) opstillet en Stamtavle over 
Visens Udviklingsformer, hvis Udspring dannes af en Form, hvori Heltens 
Navn er H i l d e b r a n d . Denne Tanke er mig saa lidt fremmed, at jeg 
selv har havt den uafhængigt af ham og er rede til at give ham Ret. 
Men hans Redaktion bliver paa denne Maade høiestens en ældre Phase 
af Visen, ikke nogen Originalform. Og med dette Udbytte finder jeg, at 
vi ere daarligt tjente, om ikke noget andet Maal derhos skulde være 
naaet. Thi at Visens Phaser skulde frembyde en stadig Nedgang i po
etisk Værd, kan ligesaalidt fastslaaes, som at den ældste Form altid er 
den bedste. Det blotte Aldersfortrin af et Stadium er dog ingen kjende-
lig Vinding. 

Naar Talen er om at godtgjøre Ælden af den Viseform, som 
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Dr. Olrik forsvarer, har han i Virkeligheden kun et eneste Argument, 
nemlig dens Kortl'attethed. Jeg indrømmer, at det er et Argument, som 
ikke fattes Vægt, ligesom jeg ogsaa indrømmer, at Knaphed i Udtrykket 
i Reglen er fin Smag og for saa vidt tilfredsstiller ogsaa mine Fordringer. 
Knaphed er imidlertid en Dyd, som kan overdrives. Og Knapheden kan, 
— særlig i Islandsk — have andre Grunde end Ælde. Den kan skyldes 
en stundom af Dansk uafhængig national Forkjærlighed; den kan skyldes 
Mangel paa Fortrolighed med visse unationale Enkeltheder, som derfor 
ere gledne ud; den kan endelig skyldes oprindelig Defekthed i den fra 
Danmark indførte enkelte Overlevering. Den væsentligste Differens mel
lem Dr. Olrik og mig findes i Visens Begyndelse, hvor hans Str. 2 svarer 
til min 11. Men jeg indrømmer ikke Skygge af Mulighed for, at de is
landske Opskrifter her give det Oprindelige; Visebegyndelsen er i Islandsk 
simpelthen tabt; med dette afviser jeg ethvert Argument, som derfra 
skulde kunne hentes mod den danske Visebegyndelse. Skjønnes det dog 
ikke, at de tre islandske Opskrifter øiensynligt stamme fra Enkeltmand, 
og at det er et ret misligt Princip med Forkastelse af de foreliggende 
Snese af danske Overleveringer at bygge den danske Vises Reconstruc-
tion alene paa denne ene islandske Variant? Jeg skal iøvrigt villigt gjøre 
den Indrømmelse, at jeg ikke anseer Begyndelsens vidtudførte Form for 
at høre med til Visens ældste Partier. Men ved Medtagelsen af den har 
for mig været andre Hensyn at tage. 

Naar Grundtvig i sin Tid lavede sine Viseredaktioner altfor lange, 
var det ikke en abstrakt Forkjærlighed for Vidtløftighed, som drev ham; 
hans Tilbøielighed gik tvertimod ligesom min afgjort i modsat Retning. 
Han har paa dette Punkt følt sig bunden og forpligtet netop af de 
samme Hensyn som jeg. Han har ment, at man, hvor man gik ud paa 
efter bedste Evne atter at gjøre Folkevisen til den store Almenheds Eie, 
ikke i første Række maatte sætte sig philologiske og archæologiske Maal, 
men af den samlede Kildeskat maatte søge at redde det poetisk Værdi
fulde. Han har gjort dette paa sin Maade, og Viserne ere derved 
blevne for lange, dels paa Grund af en overdreven Respekt for alle Tra
ditionens Tilfældigheder, dels fordi han ikke besad det Middel til at 
huske Strophernes endeløse Gjentagelse i forskjellige Viser, som jeg har 
gjort mig til et Livsformaal at tilvejebiinge. Men i vor Grundanskuelse 
ere han og jeg ganske enige. Øiensynlig har han som jeg ment, at 
Viserne paa den ene Side, philologisk seete, ere haabløse, og at Resig
nation kræves paa dette Punkt; men at paa den anden Side en Stil hos 
Viserne som d a n s k Folkevise springer os i Øinene fra Kilderne, og at 
et Særpræg af dem dermed indgaar i den dannede Bevidsthed, som det 
maa være en Opgave at bevare, selv om ogsaa her Resignation er nød
vendig i Erkjendelsen af, at vor Adelstradition i Hovedtrækkene maa 
blive vor Rettesnor, og at det er ugjørligt i videre Omfang at komme 
bagved den. Lad os engang fremstille Sagen utilsløret: Sandheden er, 
at neppe en eneste i Varianter foreliggende Vise lader sig redigere, uden 
at et Skjon maa træde til og vilkaarlig Indgriben finde Sted i et Omfang, 
der sluttelig gjør den til en Gjendigtning. Grundtvig og jeg have begge 
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sal os det Formaal simpelthen at give disse Gjendigtninger i det l(i. Aar-
hundredes Sprog og Stil; Dr. Olrik vil søge at trænge 300 Aar længere 
tilbage. Han forkaster desuarsag af Hensyn til Rimet „Søn—i Løn'1 

den Strophe, hvormed jeg som Grundtvig har begyndt Visen: selvfølgelig 
er hans Indvending philologisk rigtig. Men han sætter ingen anden 
Strophe i Stedet; ville Læserne, som skulle nyde Visen, her føle sig 
mere tilfredsstillede ved, hvad der for min Opfattelse kun er at betegne 
som et aabent Hul, der passende kunde angives ved tre Stjerner? -la, 
det er en Smagssag, en ren og bar Smagssag. Smagen maa her vælge 
mellem Principerne. 

Dr. Olrik anker over, at min Synsmaade hovedsagelig er æsthetisk; 
jeg har aldrig tænkt paa at fragaae dette overfor en Gjenstand, som jeg-
udelukkende seer som Digtning. Det udelukker ikke, at jeg anerkjender 
philologiske Forhold for meget vigtige Bihensyn, der i det videst mulige 
Omfang skulle respekteres. Jeg skal gjerne være den Vigende m. H. t. 
Redationen af forskjellige Enkeltheder som f. Ex. (S. 19(>—97) Stro-
pherne 4, 33, 39, 40, 44, 47. Men jeg er ganske utilbøielig dertil 
overfor 32 og 31 . 

Jeg skal ikke fragaae, at der ogsaa for mig selv er noget Bestik
kende ved Knapheden i Dr. Olriks Redaktion, og jeg forstaaer godt, om 
der vil kunne være det for Mange, — Uindviede, men Folk med fin 
Smag, — der ikke skjønne Metodens Gonsekvenser. Jeg maa til en vis 
Grad gjøre Vold paa mig selv for at forsvare min egen, og jeg gjør det 
udelukkende med et praktisk Hensyn for Øie. som jeg mener bør tages, 
ikke blot til den foreliggende enkelte Vise. men til samtlige andre. 
Gjennemførelsen af Dr. Olriks Kedaktionsmaade vil simpelthen give det 
Resultat, at Halvdelen af de Stroplier, der efter min Mening som poetisk 
værdifulde burde være tilgængelige for Alle. vil. blive liggende begravet 
i Kilderne som en død Skat. der noget nær vil være lige saa godt 
gjemt, som om den endnu henlaa i Karen Brahes Folio. En Strophe som: 

Blandt raske Mænd og viede 
Kjabte jeg hende paa Hede — 

forbyder min Samvittighed mig at lade gaae tabt. Og jeg mener, at 
dette Spild maa ikke blive Resultatet, ligegyldigt, hvordan det skal und-
gaaes. Kan man anvise bedre Veie dertil end den af mig forsøgte, skal 
Ingen være villigere end jeg til af anerkjende det. Lad mig understrege, 
at jeg i de Redaktioner, jeg har givet, overhovedet ikke har tilsigtet 
Andet end at gjøre et Experiment, der. som man vist vil indrømme mig. 
burde gjøres. 

Dr. Olrik anker over, hvad han spøgefuldt kalder mit »Møblerings-
princip" ; bortseet fra det Drastiske i Udtrykket vedkjender jeg mig 
Principet som en Gonseqvens af, hvad jeg har hævdet som Nødvendig
heder. Naar Parallelstederne engang foreligge trykte, vil det være ind
lysende for Alle, hvor ringe Garanti Traditionen i Tusinder af Tilfælde 
byder for, at en Strophes tilfældige Findested er deus oprindelige Plads. 
Det er ganske meningsløst Pedanteri, om man i Sligt vil lade Traditionen 
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gjælde; langt vigtigere finder jeg en skjønsom Benyttelse af en hjemløs 
Strophe i dens rette Aand, hvorved noget poetisk Værdifuldt bevares og 
en Gjentagelse af en anden paa flere Steder undgaaes. Totalindtrykket 
af Visedigtningen bliver paa denne Maade ikke blot rigere, men ogsaa 
sandere. Dr. Olrik henstiller til mig „at undersøge, om der ikke kunde 
være Grund til at tro, at de visediglende Sangere til en vis Grad har 
taget det Sprogstof, de fandt paa deres Vei, uden at de eller deres Til
hørere har stillet nogen streng Fordring om, hvor original hver Strophe 
skulde være". Jeg h a r efter bedste Evne undersøgt det, hvorom her 
formentlig spørges — Meningen synes ikke ganske heldigt udtrykt; — 
men forsauvidt der spørges, hvorvidt man i Visedigtningens gode Tid har 
rapset hvorsomhelst og i en af ny digtet Vise serveret Ilvadsomlielst af 
forhen kjendte Stropher, saa er mit Svar efter Alt, hvad jeg kan skjønne, 
et bestemt Nei. Det burde kunne sees ved Sammenligningen af alle 
skandinaviske Viser, at dette alle Grænser overskridende Rapseri er et 
dansk Forfaldstræk, der kun i ringe Grad har Sidestykker andensteds, — 
Færøisk viser ganske vist noget Tilsvarende, men dog paa en charakter-
forskjellig Maade, der har et eget Lokalpræg, og som om muligt endnu 
tydeligere viser sig som sen Forfaldsstil. Hvor kan man overhovedet 
troe, at Kravet om Originalitet skulde have været særlig nedstemt i en 
Tid, hvis aandelige Interesser ene satte deres Blomster i Digtningen? 
Er man vant til under lignende Culturforhold i den øvrige Verden at 
iagttage Sligt V Eller skulde Danmark, hvor den poetiske Følelse dog i 
andre Henseender paa Visernes Tid synes høit udviklet, have været saa 
utrolig defekt paa et afgjørende Punkt? 

Jeg skal her slutte disse Bemærkninger, der, som sagt, kun have 
til Formaal at klare Principer. Jeg haaber ikke med dem at have sagt 
Dr. Olrik noget Saarende, — hvad jeg nødigst af Alt vilde, saavist som 
jeg veed, al Ingen af os strider for Andet end for at bringe Literaturen 
det smukkest mulige Udbytte, og at vi Begge for delte gjerne offrede 
enhver Tanke om personlig at sætte en Mening igjennem. 

I een Anke som Dr. Olrik (S. 181) retter imod mig, har han -ube
tinget Ret, naar han nemlig bebreider mig, at jeg for meget gaar mine 
egne Veie uden tilstrækkeligt at agte paa Andres. Det har i hele mit 
Liv været min Vane, og jeg troer, at det bringer et større Udbytte, end 
om det Modsatte kunde siges. Men at Ordene ramme, og at jeg er-
kjender min Feil. skal være ham indrømmet. 

20/i 07. Ernst v. d. R. 

[Der turde være anledning for mig til at understrege, at min tekst af 
Riboldsvisen ikke optrådte som andet end som det danske grundlag for de 
nu foreliggende islandske tekster. (Den samme indvending, som dr. Recke 
gor mod dens begyndelse, er gjort af mig, DSt. 1906, 202). Jeg har 
ikke givet en med hans konkurrerende æstetisk tekst, men søgt at kaste 
lys over, hvad der i digtningens glanstid var visestil, — i hib om, at 
det må have betydning også for visernes æstetiske genskabelse. A. O.] 
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CHILD'S ,POPULAR BALLADS' 

Jeg husker endnu det smil, hvormed Svend Grundtvig sagde at ,nu 
havde Danmarks gamle Folkeviser fået en levende unge'', da han — en 
gang i sit sidste leveår — rakte mig det statelige kvartbind, det forste 
af Childs' store folkeviseudgave. Allerede det ydre, hele indretningen af 
tekst, indledning og noter, sluttede sig så nær til den ydre form for ,DgF'. 
Men ved siden af det var der den indre lighed imellem de to arbejder. 
Begge skabte af to forskeres livsvarige og dybtgående pietetsfulde gransk
ning af deres lands visedigtning; begge bårne af den rigeste viden om 
folkedigtningen overalt i verden; rige i sammenstillingerne, forsigtige i 
slutninger. En samvirken og et åndsslægtskab har her givet et fællos 
fast stade. Det ejendommeligste ved begge værker er vel den sikkerhed, 
hvormed den virkelige folkeoverlevering skilles fra de med pennen gjorte 
overarbejdelser; begge forskere havde den levende sans for hvad folke
digtning vil sige, som gor deres udgiverværk til så kostelig en vejleder, — 
en sans som desværre (indes altfor sparsomt hos adskillige, der senere har 
syslet med folkeviser. Kort sagt de havde det, der gjorde deres tidsalder 
til folkedigtnings-forskningens guldalder: overblik over stoffet, sans for dets 
store omrids og dog for hvert enkelt træk som ytring af den livsfrodighed, 
der bærer det hele, en utrættelig arbejdskraft til at gennemføre opgaven 
i dens hele bredde, en aldrig svigtende interesse for hvert nyt bidrag, 
der kunde vindes fra fjærn og nær. 

At fortælle Svend Grundtvigs levned igen er overflødigt overfor nor
diske læsere. Francis James Childs livsbane følger det næsten parallelt i 
ar, men i roligere færd; vejen fra hjemmet i Boston til det nærliggende 
Harvard uuiversity er vel hans livs storste vandring; i 50 år indtog 
han, under den ene eller den anden form, en lærerstilling ved denne 
Amerikas berømteste hojskole, som han har været med at omskabe fra 
et landligt akademi til en moderne videnskabsaustalt. Overhovedet hænger 
hans liv sammen med videnskabeligheden, medens Svend Grundtvig 
mere formede livsindtrykkene og omsatte dem i videnskab; vejen gik for 
ham gennem folkeviser til filologi, for Child gennem filologi til folkeviser. 
Child er født samme år som Svend Grundtvig, 1825; da denne udgav 
sit forste folkevisearbejde, sugede han hele Harvard kollegiets almen
dannelse i sig, og regnedes for den forste på hvert hold han tilhørte. 
Medens Svend kæmpede i treårskrigen, sad Child på tilhørerbænk i Berlin 
og Gottingen (1849—51; et billede af brødrene Grimm over hans skrive
bord vidnede siden om, hvor han havde gået i videnskabelig skole). Hans 
udgaver af Spenser og Chancer fremkom samtidig med Grundtvigs 1ste 
til 3dje bind af DgF. 1857 — 58 udsendte han sit udvalg af engelske 
folkeviser. Men forst i de følgende år, da Grundtvig delvis droges mod 
nye baner af sin universitetsgerning, samlede Child hele sin kraft om den 
folkeviseudgave, der vil bevare hans navn gennem tiden. Og da han 
nærmede sig oldingeårene (begyndelsen kom et halvt ar for Grundtvig-
døde), udsendte han i forbavsende kort tid (1882 — 94) det hele længe 
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forberedte værk, i ni dele; den 10de, registerbindet, lå næsten færdig-
skrevet ved hans død. 

En sammenligning mellem de to værker gor sig selv. De står alene 
i europæisk literatur, endnu uovertrufne af efterfølgere. De kappes i mæg
tig lærdom. Child, der kunde bygge på Grundtvig, når her måske hqjest. 
I alt fald har han med utrolig ihærdighed åbnet sig vej til alle europæiske 
literaturer, også de vanskelig tilgængelige, således de slaviske. Grundtvigs 
arbejde giver indtryk af en stadig vækst, Childs af en hvilen i kundskab; 
hvor righoldige hans tillæg er, de åbner kun sjælden nye syner på æmnet. 
Ghild elskede detaljens pålidelighed med en kærlighed, som sjælden nogen 
med så kolossalt et stof har haft. Alt dette, og hans lykke til selv at 
føre værket til ende, gor hans arbejde til så nyttigt et værk. Sporger 
vi om et enkelt udtrykkeligt resultat, der kan tjæne som mærkepæl for 
hvor langl han har ført os frem, er det vanskeligere at nævne. Man må 
vel vende tilbage til selve udgivelsens grundarbejde, til den flid hvormed 
han har opsporet notebøger og afskrifter på private hænder fra den tid 
da der endnu var levende overlevering at høste af, optegnelserne fra den 
romantiske poesis tid, og den klarhed hvormed han har skilt ud det boglig-
omdigtede fra det folkelige. Men ud over dette alment folkelige er Ghild 
uhyre varsom med at gå, hans store samlinger af sidestykker er henstillet 
materiale, selve slægtskabslinjeme drager han kun med yderste varsomhed, 
ofte slet ikke. 

Stærkest viser deres modsætning sig, hvor begge arbejder med samme 
vise. Således med „Kvindemorderen" (DgF. 183) = „Lady Isabel and 
the Elf-Knight". (Child 4). Grundtvigs indledning er en af hans smukkeste 
undersøgelser ved påvisningen af stoffets gruppering; Childs er en på
faldende nojagtig gengivelse af Grundtvigs, blot med endnu fyldigere mate
riale, sluttende sig til ham over hele linjen, selv på punkter der vel for-
tjænte at -.tages op til ny undersøgelse, således det spfirsmål om den 
lokkende ridder fra forst af er tænkt som et overnaturligt væsen. 

Men således som de to viseudgivere er, kommer de netop til at ud
fylde hinanden. At de to mænd med væsenlig samme synsmåder har 
gennemarbejdet det vældige stof fra forste færd af, er en lykke for den 
senere granskning; og man kunde næppe tænke det gjort ypperligere end 
det er sket ved dem. — 

Det er disse tanker, der påtrænger sig, nu da de engelske folke
viser ligger for os, ikke blot i den store ti-binds udgave, der koster 
hundreder af kroner, men også i den ny forkortede udgave, der sælges 
utrolig billig1. Her er hvert af samlingens numre repræsenteret ved en 
eller flere opskrifter, med ganske kort indledning, der giver resultatet af 
den udførlige granskning. I denne skikkelse er de engelske folkeviser 
let tilgængelige; og for nordiske læsere byder de jo den digtningsgruppe, 
der i den hele forestillingskres — til dels også i de enkelte æmner — 
står vor egen visedigtning nærmest. A. O. 

1 English and Scottish Popular Ballads edited from the collection of Francis 
James Ghild by Helen Child Sargent and George Lyman Kittredge. London 1905, 
D. Nutt; Boston & New York, Houghton Mifflin and Go. 127a sh. 
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KVINDEGILDE I MIDDELALDEREN 

EN GRÅMUNKS'VIDNESBYRD FRA 13DE ÅRH. 

I domkirkens bogsamling i Durham findes et anseligt pergament-
håndskrift fra 14de årh. Dets sidste og storste del (bl. 21— 103) inde
holder en samling „exempler" (opbyggelige historier til prækenbrug), 
skreven omtrent 1350, men forfattet af en ukendt engelsk lraneiskaner-
munk i sidste halvdel af 13de årh. Foruden et ikke ringe stof fra de 
i datiden gængse bøger har han en mængde originale historier, som han 
anfører mundtlige kilder for, for storste delen fra gråbrødre i England, 
eller i Irland, hvor han en tid lang var lektor ved gråbrødre-klosteret 
i Cork. 

Paul Meyer har offentliggjort de originale dele af værket (Notices et 
extraits des manuscripts de la bibliotheque nationale et autres bibliothé-
ques XXXIV 3 9 9 - 4 3 7 ) . En enkelt af disse fortællinger (s. 433) har 
særlig interesse for danske læsere1: 

„Mens talen er om tqjlesløse lege, vil jeg ikke undlade at meddele 
noget, som jeg har fra broder Peder, der fordum var i følge med Con-
cedus, ordenens tilsynsmand, og siden blev hans eftermand i embedet 
efter hans død. Han har fortalt mig og flere andre brødre i Dublin, at 
i hans fødeland Danmark er det sæd, at når kvinderne ligger i barselseng, 
så plejer nabokonerne at komme og hjælpe dem og holde sig lystige med 
dans og tojlesløse viser. Så hændte det sig, en gang da en del kvinder 
var forsamlede til barsel og vilde holde deres ståhej efter landets onde 
skik, at de samlede sig et knippe strå, og gav det skikkelse af en mand 
med arme af strå, gav ham hætte og bælle på, og kaldte ham Bovi; 
dernæst opførte de deres kædedans, og to kvinder sprang og sang med. 
ham imellem sig, og ind imellem versene vendte de sig, som sæd var, 
om imod ham med uhøviske lader og sagde til ham: „Syng med, Bovi, 
syng med, Bovi; hvorfor [tier du stille]?" Men i det samme svarede 
djævlen, der jo havde disse elendige kvinder i sin vold: „Ja jeg skal 
synge!" og han skreg (naturligvis ikke knippet selv, men djævlen, der 

1 Adhuc de ludis inordinatis hoc pretereundum non puto quod frater Pe
trus, quondam soeius Concedi visitaloris, qui et eidem rnortuo successit in officio, 
michi et quibusdam fratribus aliis Dublini narravit. Dixit itaque quod in patria 
sua, videlicet in Dacia, consueludo est quod, quando mulieres jacent in puer-
perio, solent venire mulieres vidne et eis assistere et facere tripudia sua cum 
cantilenis inordinatis. Contigit ergo quadam vice quod, cum essent mulieres ad 
cujusdam puerperium congregate, et Iruflas suas, secundum morem maluin patrie 
facere voluissent, colligaverunt sibi unum fascem de stramine, et aptaverunt in 
formam bomhus halientis brachia straminea, cui et capucium et cingulum ap-
plicuerunt, et vocaverunt eum Boui, et, faeientes lune clioream suam, duxerunt 
eum due mulieres inter se tripudiantes et cantantes et sicut moris eral, inter 
cantandum, convertebant se ad eum gestu lascivo dicentes: „Ganta Boui, canta 
Boui, quid raceret?"1 Ecce dyabolus, sicut potestatem super illas miseras habuil, 
respondit eis, voce lerribili dicens: „Ego cantabo", et statim clamavit, non utique 
fascis, sed dyabolus in eo existen?, et emisit sonitum tam horribilem quod que-
dam ceciderent mortue. Alie' tanto terrore et horrore percusse sunt quod, din 
languentes, vix cum vita evaserunt 
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sad i det) og gav et vræl så voldsomt, at nogle af dem faldt døde om, 
og andre blev slagne med slig rædsel og skræk, at de var syge lang tid 
derefter og nær aldrig var sluppet levende derfra". — 

Der synes ikke at være nogen grund til at tvivle om, at den danske 
munk virkelig har fortalt historien således som hans engelske ordensfælle 
har nedskrevet den. Forfatteren af „Exempla" er en nojagtig og pålidelig 
mand, der undertiden endogså gengiver' enkelte udtryk på folkemålet, 
når det har betydning for fortællingens forståelse. 

Hvad her meddeles stemmer i mange måder med det „konebarsel" 
eller „kvindegilde", der i nyere dansk folkeskik spiller en stor rolle ved 
barnefødsel: aftenen efter fødslen, dagen efter den, eller et par dage efter, 
alt efter egnens skik. Den samlede kvindeflok drikker sig lystig, til dels 
med drikkeskik af festlig art, så danser de og tumler ud på gaden og 
ind i huse, hvor de gor alslags ustyr og tvinger enhver mand til at danse 
med i flokken, og river bukserne af ham, eller i nyere tid hyppigere: 
hatten. Malende skildringer heraf, fra Sønderjylland og fra Falsler, findes 
i Feilberg, Fra Heden, s. 38, og fl. si. (se Feilberg, Ordbog: konebarsel); 
også i Holbergs „Barselstue" går efterdonninger af denne lystighed. 

Den strådukke, der laves og danses med, kender vi igen fra høstskik 
og juleleg. Også møder dær fortællinger om at julebukken, ganske som 
stråmanden i kvindebarslet, blev til en virkelig djævel (Feilberg, Jul II 
229—38). Ellers ukendt er derimod det, at det mandfolk, der drages 
med i dansen af de øre kvindfolk „under uhøviske lader", er en strådukke; 
hans rolle indehavps i nyere tid af de tilfældig mødende mandspersoner, 
og selve hans navn Bovi (der både kendes som virkeligt personnavn, og 
tillige betyder „svend")1 betegner ham som det typiske mandfolk. 

Det kan jo tænkes, at det virkelige mandfolk i dansen er det op
rindelige, og i enkelte tilfælde er erstattet med strådukken (lånt fra høst-
og især juleskikken, hvor dukken al strå er på sin plads, fordi det er 
afgrødens vælte, der optræder). Men det kan også tænkes, at der i 
kvindernes dans med Bovi og uhøviske lader gemmer sig falliskc skikke 
fra den fjærne oldtid. Oldfund og skrevne kilder lærer os, at falliske 
skikkelser så langt fra var ukendte i Norden. Man mindes således Adam 
af Bremens skildring af Upsala-hovet, hvor billedet af Froj (Fricco) står 
„cum ingenti priapo" og påkaldes ved bryllup, og hvor de „ved ofringen 
sungne sange" (til Froj'?) „er af mange slags og uhøviske". — 

For endnu en gang at vende tilbage til den middelalderlige tekst i 
Exempla, må fremhæves, at der vist er noget fejl i ordene: „Syng Bovi, 
syng Bovi, quid faceref. Der bor snarere stå: quid taces („hvorfor 
tier du stille?") eller måske: Quid factum esl („Hvad skete da!"). 

./. 0. og A. O. 
1 O.Nielsen, Oldd. personnavne: Bovi; Fritzner, Oldii. ordb.: bijfi. Navnet 

kan sammenstilles med daglige eller endog spottende navne som „gamlemauden", 
„fisen" for høstens strådukke. [Her kan dog også være tænkt på ordets middel
alderlige, vist tra tysk lånte, betydning „letfærdig person" (se Kaikar: bove, 
boveplads; samt bovehus, o: bordel, i gildeskråer). M. Kr.\ 
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I 

DEN der gennemlæser Tidskrift for Philologi og Pædagogik fra 
de senere år i treserne kan ikke undgå at blive slået ved 

tanken om, hvor meget den godt trediveårige Sophus Bugge har 
bidraget. Og læser man så hans bidrag, bliver man endnu mere 
forbavset over rigdommen hos denne unge gransker. Hans jævn
aldrende og de lidt ældre ser i ham en af de banebrydende, og 
de havde grund til det. 

Der er fire ejendommeligheder, som falder i ojnene allerede i 
disse afhandlinger. Den ene kan udtrykkes med hans egne ord 
(Tidskr. f. Filol. VII, 353): „Jeg indrommer villig, at jeg i mit for
søg ikke har været varsom nok, at jeg ikke tilstrækkelig har fræm-
hævet, hvad der er godtgjort og hvad ikke (og det bliver vel des
værre ikke bedre for fræmtiden; jeg kommer sagtens ofte, når jeg 
vover mig fræm med løse formodninger, til at forsornme tydelig at 
betegne dem som sådanne)". Delte Bugges „mod til at fejle", som 
også Ussing (samme tidskr. VIII, 208) kender, og det ikke mindre 
ejendommelige mod til at erkende sine fejl, når man er overbevist 
om dem, men til at forsvare sig, så længe fuld klarbed endnu ikke 
er nået, det har alle dage været en af Bugges mest fræmtrædende 
egenskaber. 

Men ikke mindre iøjnefaldende er det, at Bugge, som hidtil 
væsentlig har givet sig af med norsk folkesprog (allerede som 
attenårig student) og mytologisk-litterære undersøgelser, her viser 
sig i besiddelse af en ualmindelig bred sproglig viden. Hans tre 
hovedæmner er Plautus, de oldengelske digte og de urnordiske 
runeindskrifter. Hans senere arbejder viser, at hans viden var 
endnu langt mere udstrakt, og udstrækningen betyder ikke, at den 
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er mindre grundig. Er han dristig og påvirkelig, så er det ingen
lunde fordi han ikke har fast grund at bygge på. 

Bugge er næmlig desuden en gransker i egentligste forstand. 
Altid higer han efter det endnu ikke opnåede. Dærfor blev hans 
afhandlinger fra hine år en vigtig og vel den vigtigste indsats i 
arbejdet for at lette sløret fra de ældste nordiske runeindskrifter 
og deres sprog. Gåden har altid for ham været tiltrækkende. Han 
har væsentlig løst Rok-stenens gåder, han har givet vigtige bidrag 
til oplysning om de olditalienske sprogs stilling, og som alle ved 
har han givet anledning til en ny, rig belysning af vikingeliden, 
dens liv, tro og digtning. 

Hvor stor Bugges personlige del i fræmskridtene har været, 
vil det imidlertid ofte være vanskeligt at afgore, og dette hænger 
sammen med den fjærde ejendommelighed, som i disse afhandlinger 
træder stærkt fræm. Der er næppe nogen nordisk videnskabsmand, 
der i den grad som Bugge har arbejdet (og kunnet arbejde) sam
men med andre. I de omtalte år var der ellers fængstof nok. 
Jessen stod mod Sv. Grundtvig og Stephens mod Wimmer, og 
forholdene var langtfra uden bitterhed. Men Bugge stod udenfor 
stridighederne — ikke udenfor kampene, dem tog han tvært imod 
ivrigt og dygtigt del i, og han dulgte ikke sin mening — men han 
så den personlige gode vilje til at nå fræm til sandheden på 
bægge sider, og han har, så vidt jeg ved, aldrig sagt et uvenligt 
eller sårende ord til en videnskabelig modstander, og følgen har 
været, at næppe nogen nordisk videnskabsmand har hørt færre 
uvenlige ord end han. Men Bugge ikke blot holdt sig åben for 
indflydelse, fra hvilken side end denne indflydelse måtte komme, 
men han har dengang og hele sit liv stået i den nærmeste per
sonlige samvirken med en mængde nordiske granskere, har været 
deres medarbejder og ladet dem være sine medarbejdere i en ud
strækning, som sikkert er enestående. Man skal lede længe for at 
finde en videnskabsmand, der har haft så mange private meddel
elser fra andre at nævne i sine værker, men man skal sikkert 
lede endnu længere for at finde en, der har stillet sig til rådighed 
for andre i en sådan udstrækning som han. 

Der er granskere, som søger at trænge deres egen person 
fræm, og som ikke under andre nogen del i deres ære. Der er 
andre, som kun tænker på at holde sig selv i baggrunden, som 
helst gor sig blot til tjænere, idet de føler sig ude af stand til at 
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samle sig om en hel opgave. Der kan være betydelige mænd af 
bægge arter, C. J. Schlyter og Reinh. Kohler var vel nær ved at 
være typer på de to arter. Bugge hørte ikke til nogen af dem. 
Han var en mand for sig, og han vidste det. Det følte man, når 
han talte og når han skrev. Han kendte meget vel, at han fyldte 
sin plads, og hans ord kom med myndighed. Han lærte aldrig, 
som han selv havde spået, at skelne skarpt i udtrykket mellem 
det sikre og det for ham sandsynlige. Men der var også god grund 
til at overveje endnu en gang, hvad han havde anset for sandsyn
ligt. Selv forbenedes han ikke i det; kom der en ny oplysning, 
var han rede til at tage sagen op til fornyet drøftelse (se f. eks. 
hans behandling af Fyrunga-stenen i Arkiv f. nord. filol.). Fandt 
han et genialt glimt hos en forfatter (som G. Vigfusson og Fr. 
Sander), hvis videnskabelige standpunkt han ellers ingenlunde 
kunde godkende, så greb han det, selv om det kuldkastede, hvad 
han selv havde søgt af. bygge. Så var der ikke andet at gore, 
end at udnytte det ny; det kunde måske dog blive grundlaget for 
en endnu bedre bygning. 

Han var ikke en af dem, som forsvandt bag de fræmtrædende, 
men mente at han tjæne videnskaben bedst dærved, så var han ikke 
bange for at træde i baggrunden og være en andens medarbejder. 
Stephens' runeværk, Sv. Grundtvigs folkeviseudgave, Noreens dal
målet, Brates runverser er nogle af de mest fræmtrædende eksem
pler herpå. Men så vidt jeg, der aldrig har været i personlig be
røring med Bugge, men som har kendt mange af hans venner og 
disciple, kan domme derom, er der næppe én af disse, uden at 
Bugge har været deres medarbejder ved en eller anden lejlighed. 
Han havde lige så god vilje til at hjælpe sine videnskabelige mod
standere som sine meningsfæller. Og angreb han, valgte han ikke 
de lettest angribelige, men udsøgte den, som han selv anså for 
sin dygtigste modstander. Dærfor vendte han sig i sine senere års 
kamp om den nordiske mytologi stadig mod Finnur Jonsson, som 
han satte så megen pris på. Det var en æresbevisning at blive 
angrebet af Bugge. Det vidste de angrebne, og dærfor blev der 
intet personligt nag mellem dem og ham. 

Sophus Bugge stod i sine senere år som den af alle aner
kendte fører. Man kendte hans dristighed og lod sig ikke føre 
længere, end man blev overbevist; men man kendte også hans 
grundige viden, hans videnskabelige vidsyn og hans skarpe blik 

12* 
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— selv om hans legemlige synskraft var stærkt svækket —, og 
man tog ikke det, som man ikke kunde godkende, for letsindig 
henkastet. Det fortjænte altid en omhyggelig overvejelse. Muligvis 
vilde en sådan overvejelse føre til, ikke at man godkendte. Bugges 
opfattelse, men at man kom til helt ny betragtning af sagen, og i 
så fald var Bugge altid rede til at prøve, om denne ny betragt
ning var bedre end hans egen, og til at opgive sin egen, om han 
fandt det. 

Sophus Bugge kunde fuldkommen nojes med den ære, der var 
hans med rette. Han faldt ikke for den fristelse at slå sig til 
ridder på de underlegne, den fristelse lå slet ikke på hans vej. Og 
hans ære er ikke bleven mindre dærved. 

MARIUS KRISTENSEN 

II 

Da budskabet i sommer kom om Sophus Bugges død, vakte 
det vemodig genklang overalt i den nordiske filologiske verden. 
Men en tolk for hvad alle tænkte, en vurdering af hvad man 
havde mistet i ham, og hvad man ejede i hans skrift og hele livs
værk, — det har har man endnu ikke fundet. Grunden er måske 
nærmest den at ingen af os har læst Bugge, læst denne literatur 
der spænder over alle de europæiske oldsprog og rummer alt: 
teksttolkning, skrift, etymologi, sagnforskning. End mindre er nogen 
i stand til at gore op, hvori hans betydning ligger på alle disse 
områder. Det kan være vanskeligt nok for fagmanden at foretage 
opgorelsen på et eneste område. Til fuld vurdering hørte en række 
arbejder, hvor de kyndigste i hvert fag gjorde deres videnskabs 
nuværende status op, med særligt henblik på hvad Bugge havde 
betydet for den. Dertil skulde så fojes en opredning af hans 
personlige liv og virke, og en påvisning af den magt som han 
øvede over hele den samtidige forskerkres. 

Her skal prøves noget af den art for hans sagn forsknings 
vedkommende. 

På forhånd må der gores opmærksom på, at Bugges sagn
forskning ikke har lige rang med hans tekstforskning og indskrift
læsninger. En mængde af disse er blevet videnskabens ubestridte 
almenejendom, hvad enten det er tekstrettelserne til Plautus eller 
de endnu langt talrigere tolkninger af eddakvad eller runeindskrif
ter. De er geniale greb på grundlag af en længe indøvet metode. 
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Hans sagnforskning er i langt hojere grad et uroligt element: en 
videnskab der kæmper sig frem mod sin synskres og sin metode; 
vægten ligger mindre på de vundne enkeltresultater (og Bugge 
var selv -villig nok til at give køb på dem), end på det stød 
han gir til tidsalderens tænkning og forskning. Dog dette gælder 
den Bugge, der har fyldt de sidste 20—30 år med stridsgny; be
gyndelsen til hans arbejde med folkedigtningen ligger meget tid
ligere. 

Folkeviserne var noget af det, der forst bragte Bugges Navn 
ud i Norden. Det var en filologisk student, men allerede viden
skabsmand på ikke få områder, der i 1857 fik et statsstipendium 
og rejste til Telemarken for at samle viser ind hos gamle mænd 
og kvinder. Resultatet forelå snart for offentligheden i en lille 
udgave af „Norske folkeviser", der endnu idag er den ypperste 
viseudgave i Norden i henseende til den omhu hvormed alt der 
hører til tekst og fortolkning er behandlet. Men af endnu langt 
stflrre betydning var de rige samlinger, der hele hans liv igennem 
kom til at hvile i hans gemmer, men nu snart vil stå frem som 
grundlaget for en videnskabelig behandling af Norges folkeviser. 
En mindre del af dem er komne frem i tillæggene til Svend 
Grundtvigs „Danmarks gamle Folkeviser". Der er i alt 270 viser, 
i en mangfoldighed af opskrifter. 

Som knyttet til universitetet (lektor 1864, professor 18G6) fik 
Bugge oldliteraturen til sit væsenlige område. Og nu fremstod 
hans udgaver af „Norrone skrifter af sagnhistorisk indhold" (1864 
—74) og af „Sæmundar Edda" (1867). Endnu er hans opmærk
somhed helt ved den filologiske side, og — i parentes sagt — 
hvilken sikker grundvold for vor syssel med sagnverdenen er der 
ikke lagt? et afsnit som det i indledningen til „Sæmundar Edda", 
der skiller mellem de ægte og de uægte kilder til eddakvadenes 
tekstkritik, er det en nydelse atter og atter at vende tilbage til. 
Dertil så det brede sproglige og reale udsyn, ikke mindst den 
sikkerhed hvormed han fanger ind hvert lille udslag af oldtidens 
særlige kultur i dets hele sammenhæng. Nu og da hæver han sig 
til en fin og dristig studie som den over Voluspås begyndelse, som 
eftertiden — bjærgtagen af Miillenhoff — dog næppe har gjort ret og 
skel imod. Men sagnforskning i egenlig betydning er dette ikke. 
Derimod ser vi, hvorledes hans literatursyssel fører over i sagnforsk
ning, i hans påvisning af forholdet mellem Svejdalsvisen og Svip-
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dagskvadene i den ældre Edda. Mere vidtrækkende vover han sig 
i kast med sagnsammenligning i et foredrag over Hålfssaga; men 
heraf foreligger der på tryk kun et referat på en side, dog nok 
til at vi her ser ham drage den sikre sammenhæng efter indre væsen 
mellem de i sted ganske fjærnede overleveringer. 

Disse tidlige Buggeske sagnforskninger karakteriseres ved deres 
forsigtighed. De fojer sig ind som nummere blandt videnskabens 
faste ejendele. En anden side af hans væsen kommer dog ved 
denne tid frem i hans bemærkninger til „Danmarks gamle folke
viser" ; her er han så meget dristigere, stolende på at eftertiden 
vil rette vore misgreb, og på at en virkelig indvinding er udgangs
punkt for en mangfoldighed af ny viden. 

Jeg griber næppe fejl ved at sige, at stødet til Bugges sagn
forskning i hqj grad er udgået fra Svend Grundtvig. Men de er i 
deres væsen ret forskellige. Grundtvig opfatter sagnet som sam
menhængende organisme, og hans arbejde går ud på at sammen
stille de sammenhørende typer, helst i rette række. Bugge — som 
den filolog han er — søger støtte i den videst mulige påvisning af 
ordret lighed, og stiller sin sjældne ævne til gådegætning til rådig
hed for at finde navnenes udspring. Derfor kommer der nu og 
da sammenstød mellem den danske udgiver og hans „lærde norske 
ven", — også inden Bugges sidste forskerperiode satte deres ven
skab og samvirke på lidt hårdere prøve. 

Endnu har Bugges sagnforskning ikke konsentreret sig om et 
enkelt punkt; den svæver frit omkring, og slår ned her og dær 
for at påvise at der er sammenhæng mellem ting der hidtil har 
stået som hinanden uvedkommende. Det fyldigste udtryk herfor 
har vi i hans „Studien ilber das Beowulfepos" (Paul und Braunes 
Beitråge XII, 1876); Beovulfsagnets genklange og berøringer med 
norron sagaverden påvises, og han vover sig til at bryde gennem 
den ærbødige skyhed, hvormed hele samtiden (i dette tilfælde sær
lig Karl Miillenhoff) havde betragtet alt det mytiske som arv fra 
fjærne fortider, — ved at hævde heltesagnets ran af Brisingemen 
som det oprindelige, og Brisingemenet i gudeverdenen som det 
senere, særlig nordiske standpunkt. Det varsler om det store op
rør han snart skal vække; men — karakteristisk for Bugge og 
især for hans ældre arbejder — det er de enkelte lysglimt der 
giver hans forskning dens karakter, ikke den samlede opredning af 
alle tråde. 
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Det var 1879, 1880 og 1881, at han kastede sin store brand
fakkel ind i nordisk sagnforskning. Størsteparten af den gamle 
sagnverden, hed det nu, er ikke af hjemlig oprindelse; noget skyl
des kristne påvirkninger, andet og endnu mere den antike myte
verden; gennem lærde Irer er alt dette nået til vikingetidens Nord
boer. Korte antydninger af det hele standpunkt fremkom i Kristi-
ania Videnskabsselskab 1879 og på filologmødet 1881; sit store 
slag slog han med „Studier over Nordiske gude- og heltesagns op
rindelse": Baldersagnets kristne forudsætninger (1880) og endnu 
ældre antikke udspring (1882), Ygdrasils forhold til Kristi kors og 
livets træ (1889). 

Så overraskende bruddet med det tilvante end forekom da
tiden, kan vi nu lettere se, at nye forestillinger fra 1870erne havde 
arbejdet en sådan opfattelse i hænde: opdagelsen af den urnordiske 
sprogperiode, kampen om eddakvadenes alder, og Henry Petersens 
skel mellem en ældre og en yngre religionsperiode. Bugge havde 
selv sin store del i det forandrede standpunkt. Hans runelæsninger 
havde været afgorende for den sproglige periode; og med den ham 
ejendommelige ævne til altid at følge et nyt resultat videre, vendte 
han sig straks mod de literære problemer. På 1ste nordiske filo-
logmøde 1876 fremsatte han sin iagttagelse om de to korte slut-
stavelser i Ijooahåttr-strofen, der blev grundlæggende for den nyere 
behandling af oldnordiske vers; og med det samme drog han den 
afgorende slutning: eddakvadene er ikke ældre end vikingetiden. 
På den time blev århundreders fantastisk-ærbødige tro på deres 
hoje alder lagt i graven. Den litei'ære konsekvens heraf var, at 
vikingetiden står som et nyt åndeligt gennembrud. Og Bugge var 
atter forste mand til at rette det næste og hojst nødvendige spors-
mål: hvorfra kommer frøet til denne pludselige vækst? 

Allerede fra de unge år var tanken om sagnstoffernes van
dring gledet ind i hans sjæl. Ved midten af det 19de årh. slår 
den jo igennem som den ny kamptanke, i modsætning til den 
Grimmske om sagnstoffernes nedarvning. I Svend Grundtvigs vise
udgave havde Bugge været vidne til mange af dens smukkeste re
sultater. Men tidlig havde han haft sin opmærksomhed hos den 
dristigste banebryder for det ny, Benfey, hvis „Pantschatantra" og 
„Orient und Occident" blev talerørene for teorien om folkeæventyrenes 
østerlandske oprindelse; herfra havde Bugge fået materialet til sin 
forste store sagniagttagelse: det vandrende æventyrstof i Hålfssaga. 
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Nu slår tanken ned i ham: vikingetidens rige digtning skyldes den ny 
berøring med verdenskulturen, med kristendommen og med antikken. 

Der er verdenshistorie i dette. Men til opdagelsen af den ny 
verden er det sikkert sprogmanden i Bugge der har fundet vej. 
Latinske gloser som „kalk" og „skrift", angelsaksiske som „sæng" 
og „hird", har givet landkendingen for hans færd. Den længe 
øgede tankespænding har så udladt sig i et lysglimt, og det ny 
land lå i klarhed for ham. Hvorledes det gik til i sine enkelt
heder, vil man måske engang finde oplysning om i de Buggeske 
papirer. Jeg skulde, efter hele hans natur, gærne tro, at det var 
en dristig sammenstilling af et nordisk og et antikt navn, der har 
slået ned og tændt branden. 

På fremkomsten af Bugges opfattelse fulgte en diskussion så 
voldsom, som vi sjælden har set den overfor noget rent viden
skabeligt sporsmål. En mængde af forskningens ledende mænd, 
ikke at tale om dens ringere, havde ordet. 

Når vi nu, en lille menneskealder efter stridens begyndelse, 
vil opgore resultatet, nytter det ikke at sporge: sejrede det ny, 
eller sejrede det gamle? Om et enkelt svar herpå vil man ikke 
kunne samle den videnskabelige verden. Vi må bestemtere klare 
os, hvilke problemer der rejstes, og hvilke værdier der nåedes i 
løbet af kampen. 

Vi ser den videnskabelige verden dele sig i to lejre, af hvilke 
den ene — den der slår på det ældre standpunkt — ikke blot 
har en talrig almenhed bag sig, men også tæller dem der længst 
og grundigst har givet sig af med nordisk digtning. På Bugges 
side, eller over derimod, står en tyndere skare; ikke nogen fælles 
metode, men en videre historisk synskres drager dem over mod 
det ny. Her er et enkelt af forskningens store navne, Konrad 
Maurer, der i tilslutning til Bugge udpeger den nordiske overøs-
ning med vand som efterligning af de kristnes dåb. .Kirkehistori
keren A. C. Bang og religionshistorikeren Elard Hugo Meyer går 
overfor Voluspå videre i Bugges spor (den forste er dog selvstæn
dig kommet ind på sporsmålet), men de fører standpunktet til en 
yderlighed der frembyder sårbare punkter. Hj. Falks småarbejder 
blev mere en tilegnelse af Bugges metode end en dybere begrun
delse. Den moralsk betydningsfuldeste støtte fik han ned i tiden 
fra folkemindeforskerne. Moltke Moe stod som ung ved hans side 
som den kyndige vejviser i sagnstoffet, og gav siden den skon-
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somste vurdering og begrænsning af Bugges forskning. Julius og 
især Kaarle Krohn påviste indenfor Finsk berettigelsen af Bugges 
hovedsynspunkt: den pludselige og stærke omdannelse i national 
retning af det udefra tilførte stof. Irernes og Nordboernes ind
byrdes berøringer fandt en ivrig gransker i Sophus Bugges son 
Alexander Bugge. Og indenfor arkæologernes kres, ligesom inden
for sprogmændenes, blev det hele standpunkt set på med en vis 
tilslutning1. 

En foreløbig træfning om Voluspå blev leveret i Nordisk tid
skrift 1881, hvor Victor Rydberg med sikker hånd førte kården 
mod A. C. Bangs Sibyllinerteori, og Bugge holdt skjold for sin me
ningsfælle uden ret at være i stand til at værne standpunktet. 
Siden stod den egenlige hovedkamp mellem Bugge og olddigt-
ningens mænd. 

Når man fra Victor Rydbergs ridderlige sværdføring kommer 
til Miillenhoffs „Deutsche altertumskunde", V. bind, er det som 
at høre en oldgermansk kampsang mod skjoldranden, og det skor
ter ikke på skurrende toner i denne „barditus". Der er de grove 
bebrejdelser mod Bugge for ikke at hylde Mullenhoffske principper 
for „hojere tekstkritik"; ved siden deraf en ærbødig stillen sig ved 
foden af alt hvad der hedder myte, — som er vor tid fremmed. 
Men der er noget rammende i hans stærkeste råb: „Bugge er 
ikke sagnforsker"; han har ikke samlet sin opmærksomhed om 
sagnets egen naturlige vækst, eller om den indre sammenhæng 
mellem folkets åndsretning og dets frembringelser i digt. — Når 
Miillenhoffs angreb ikke blev videnskabens sidste ord, ligger det 
fremfor alt i at der ikke findes noget positivt nyt for myteopfat
telsen. Læser man f. eks. hans beviser for at Oldgermanerne har 
haft verdensspående volver i stil med Voluspås, gor det hele ræ
sonnement et uendelig forældet indtryk; myteopfattelsen lever helt 
i den romantiske tids tankesammenknytning, og er kemisk ren for 
den tankesøndring, der — i dette selvsamme skrift — præger 
Miillenhoffs tekstkritik og hans hellesagnsforskning. 

På delvis det samme standpunkt stod Svend Grundtvig (kamp 

1 Moltke Moe i Korden 1902 (og senere særskilt blandt Norske folke
skrifter). Alex. Bugge, jf. DSt. 1905, 220; 1907, 140. Samlet redegOrelso for 
Krohns undeisøgelser foreligger i Fr. Orths nu udkommende bog om Kalevala; 
jf. DSt. 1907, 141. Om den ældre del af fejden se Halvorsen, Norsk foifatter-
lexikon: Bugge. 
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mod Bugges spredte ligheder, der ikke spurgte om sagnet som 
organisk helhed). Men Bugge kom ikke til at fejde mod disse to 
modstandere. Dels bortrev døden dem bægge pludselig; dels har 
den drøftelse af metoden, hvortil de æggede, næppe faldet i tråd 
med Bugges stærke sans for enkelttilfældet. Den hårdeste og lang
varigste kamp førte han med en yngre literaturmand, Finnur Jons
son. Når man tar i betragtning, at denne var fuldstændig blottet 
for såvel almenhistorisk som sagnhistorisk indsigt, må man beundre 
den dygtighed, hvormed fejden blev ført. Til værn om den ned
arvede norronverden rejste han en række kystborge: de ældste 
skjaldekvad; og Bugge måtte udskibe sine vikinger for at storme 
hans landfæstninger. Der blev en grum kamp her i oldliteraturens 
borgport; havde den ene modstander overvægt i literaturen, var 
den anden des fastere i det sproglige, og havde en vidunderlig 
ævne til altid at kalde ny skarer under våben; men alt i alt havde 
Finnur fravristet ham flere fodsbred land, og hæmmet ham i den 
dristige vesterhavsflugt. Noget afgorende resultat nåedes ikke, bl. 
a. fordi forskningen nu ikke er så sikker på at de vestlige berø
ringer forst begyndte ved år 800. 

Det var en langvarig kamp. Sophus Bugge, som han står 
dær i sin store Irerstrid, fem og tyve år igennem utrættet, stadig 
hentende nye og skarpere sværd frem når do gamle sløves, — 
er et af de mest opløftende billeder som den nyere forskning har 
at vise. Jeg vil tilråde de yngre, der ikke selv har været med i 
alt dette, dog at opleve det ved i det mindste at læse hans lille 
foredrag om „Irlands kultur og dens betydning for Norden" (det 
må jo håbes, at der kommer på tryk et udvalg af det varigste og 
værdifuldeste han har frembragt) — med dets rigdom af ny og 
grundige oplysninger og dets storblik for et folks ejendommelighed. 
Men jeg vilde tillige gærne hjælpe dem til at se det i historisk perspek
tiv, til at vide hvad man gennem alt delte kæmper sig fræm til. 

Kampen bragte ikke afgorelsen, men den bragte en forskyd
ning af problemet. Da Sophus Bugge rejste sagen, bestod den af 
tre nær sammenhørende momenter: 1) antik påvirkning, 2) kristen 
påvirkning, 3) Irland som mellemled. Efterhånden løste det sig op 
i tre særskilte problemer, der aldrig fandt sammen igen. Spors-
målet om antikke forbilleder forsvandt af diskussionen, og Bugge 
forholdt sig selv i senere år en del forsigtigere dertil. Irerberø
ringen hævedes fra at være mellemled til at være et forhold af 
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selvstændig interesse, og kampen tvang til at sporge kilderne på 
mere virkelighedstro måde end det til begyndelse skete. Bugge 
var selv den der banede vej med sine undersøgelser om skjalden 
Kormak, om irske lånord, om „Norsk sagafortælling og sagaskriv
ning i Irland"; sonnen Alexander fulgte efter med den store bog 
om „Vesterlandenes indflydelse'' og en hærskare af mindre arbejder. 
Tanken om kristne påvirkninger blev derimod alt mere videnskabens 
almeneje. Selv Thors-korset på hedningens bryst blev ikke mere nogen 
ægte nordisk skik, men overgangstidens modstykke til det kristne 
korssmykke (Sophus Muller). Tillige skete en tidsforskydning. Hvad 
Bugge havde tænkt som et pludseligt greb efter sydens åndelige 
skatte, omsattes i en langvarig indsivning, begyndt tilbage i forhi
storisk tid og fortsat ned i middelalderen. I denne form træder 
det bl. a. frem hos Al. Bugge, ledsaget af endnu stærkere frem
hævning af nordisk indflydelse på de britiske øers liv. — 

Medens Bugge altså kæmper for det der synes at være uden
værkerne for hans opfattelse, er det at sporsmålet forskyder sig. 
Men der er tillige hos selve Bugge en udvikling af metoden, som 
man under kampårene slet ikke synes at være bleven klar over. 
I forste bind af „Studierne" er standpunktet i virkeligheden det, 
at vi næsten intet véd om vore fædres forhistoriske myteverden; 
forst når vi har udskilt vikingetidens mangeartede lån, vil vi kunne 
ane de ældre bestanddele. I andet bind af „Studierne" (bogen om 
Helgedigtene 1896) har Bugge lært af sine modstandere: han har 
af Karl Mullenhoffs „Altertumskunde" lærl ikke myteopfattelse 
men heltesagnsopfattelse, lært •— hvad han aldrig for havde for
søgt — ved sammenhold af kilderne at finde sagnets række af 
udviklingstrin. Og fra Axel Olrik, der da var optrådt nærmest i 
hans modstanderes flok, tar han ikke blot synsmåder for heltedigt
ningens liv, men også tvedelingen af Sakses kilder, som han blir 
den forste der udnytter til sagnhistoriske resultater. Hans vækst 
i metodisk forskning ses måske tydeligst på folkeviseundersøgelserne 
fra disse år; både den om „Harpens kraft" (Orfeusmyten) og 
„Kong David og Solfager" (stammende over Rusland fra det jø
diske Salomon-sagn) viser netop hans ævne til at gribe rækken af 
sammenhængende typer, i modsætning til det springende, der var 
over hans „Marsk Stig" og andre ældre arbejder. Kampen har 
påtvunget ham både den sproglige og den almenhistoriske virkelig
hedssans. 
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Men som Bugge voksede gennem denne drøftelse, voksede 
hele samtiden ved den alvor, hvormed kravet om nye synsmåder 
og nye bevismidler stilledes. Jeg får ha lov at vise det lidt nær
mere for et enkelt område, det hvor jeg er bedst hjemme, — for 
mit eget vedkommende. 

Da jeg sad i Metropolitanskolens øverste klasse, 16—17 år 
gammel, knitrede det med nye hypoteser om den nordiske myto
logis alder og udspring. Den ene var Bugges antik-kristen-irske 
teori; den anden Worsaaes guldhornstydning med ganske modsat 
stræben. De vakte hos mig en higen efter at trænge ind mod 
åndslivets hidtil skjulte kilder, men også en angst for at gribe fejl 
på de afgorende punkter. Med denne videnskabens dødsangest i 
mig kom jeg til at lægge vægt på den tankegang der virkelig 
findes i de foreliggende kilder, såvel enkeltvis som taget i samlet 
billerie; og dernæst mødte der mig en tradition af nordisk sagn
forskning, hvis grundkarakter jeg kortest kan betegne med navnet: 
den typologiske, — sammenstillingen af ensartede typer til en 
slægtrække, hvor hver individuel afvigelse må bedommes under 
hensyn til den givne fællesrække. Påvirkningen af Bugges me
tode blev for mig allså mest negativ, — omtrent som når en 
slærkt ladet elektrisk genstand frembringer modsat elektricitet 
ved fordeling på en overforstående; jeg måtte ha en metode, der 
hævede over blotte navneligheder og alle de spredte detaljeover
ensstemmelser. Sagnet ikke som mosaik men som organisme mod
tog jeg som ledende idé. 

Metodisk blev jeg påvirket af Bugge i modsat retning af hans 
egen. Men selve de sporsmål han havde rejst stod for mig som 
ingenlunde klarede ved den modstand han havde mødt. Da årene 
var gået, og jeg følte sagn forskningen som tilvant værktoj i min 
hånd, måtte jeg ta problemerne for på ny, forst det om irsk 
indflydelse. Jeg arbejdede mig gennem den irske oldliteratur, der 
forst lige var ved at afsløre sig; læste en mindre del i original og 
læste alt hvad der eksisterede i oversættelse. 

Resultatet var i korthed dette: Jeg kom til Irerne og spurgte: 
eddakvad? Og jeg fik stadig svaret: fornaldarsaga! Omsat i al
mensætning vil dette sige: ikke den digtning der fik sin hojeste 
blomst i vikingetiden, men den der har sin kim i vikingelivet, har 
modtaget den stærke vestlige påvirkning. Jeg skal ikke dvæle ved 
rækken af detaljer, men alene fremhæve et forhold der gentar sig 
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med lovagtig regelmæssighed: sånart ældre heltedigtning går over 
til prosaisk form, indtræder der de påfaldende overensstemmelser 
med keltisk overlevering. Rolfs kæmper i Adisls hal, Starkad der 
sidder i sne på hojen, Uffe der splintrer alle sværdene, er scener 
af denne art. Men kelterpåvirkningen fortsætter sig også ned i 
tiden: i de yngste partier af Sakses riorrone Baldersaga, i den store 
Frodesagas hirdsæder, i Fridleifs syngende kæde af svaner. Hele 
den æventyrlige heltesagas fødsel står i inderlig sammenhæng med 
de vestlige påvirkninger. 

Jeg opfatter altså den keltiske indflydelse som dybtgående nok; 
men jeg tidslægger den anderledes end han gjorde. Den spreder 
sig langt mere. Vi har f. eks. i Irernes romantiske digtning brud
stykker af en udødelighedsverden, der minder om Valhal, Særimner 
og Iduns æbler; men den tid, hvor disse forestillinger virkede som 
egenlig indsats i åndslivet, må søges i en langt fjærnere old. Vi 
har — i modsat yderpunkt — skabelsen af Nordens romantiske 
literatur, der kun ved sin kim tilhører vikingetiden; dens blomst 
falder i den eftervikingske tid. Og vi har indenfor eddadigtningen 
en påvirkning, der er langt svagere end Bugge antog, og fremfor 
alt langt mere bunden i tid og sted. Irernes farverige og urolige 
stil kendes igen i det yngste Helgekvad, vel også i Voluspå; en 
stærk optagelse af deres mytiske forestillinger mødes i det ganske 
enestående digt Rigsthula. 

Denne over et langt tidsrum fordelte indflydelse svarer til hvad 
vi af arkæologien, historien og sprogforskningen lærer om Kelternes 
betydning for os gotiske folk. Vi nødes til at omlægge i langt per
spektiv, hvad der for opdageren stod som et pludseligt gennembrud. 
Bugges gætning var ikke løsningen, allermindst med hensyn til edda
verdenens oprindelse; men han har med enestående energi ført os 
frem til en kulturstrøm, der rinder ind i Nordens åndsliv. 

Jeg må tilstå, at jeg en gang — ved Peblingesø — har lovet 
Sophus Bugge at skrive en bog om Irernes betydning for Norden, 
og at jeg nu, ti år derefter, endnu ser mig et godt stykke fra at få 
dette løfte indfriet. Derimod har jeg skrevet en mytologisk under
søgelse på et af de punkter, hvor striden mellem Bugges tilhængere 
og modstandere var hårdest: om ragnarok. Begge de stridende 
parter betragtede ragnarok som en væsenlig helhed; min opgave 
blev det at adskille de forskellige lag i ragnarok. En mængde blev 
udpeget som ældgamle folkelige forestillinger og deres udspring til 
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dels fulgt vidt om land. En anden del, forst og fremmest de for 
Voluspå særlige forestillinger, som det yngre lag, med overvejende 
kristne elementer i sig. Sandheden byder mig at tilfoje, at jeg gik 
til arbejdet med ringe tro på de kristne elementers tilstedeværelse 
i storre omfang, og forst af min egen metode blev tvungen over i 
dette standpunkt: der viste sig den stadige lighed mellem Voluspås 
særforestillinger og den kristne opfattelse. — Her lå altså sandheden 
midt imellem, eller rettere den lå i begge standpunkter; det gjaldt 
bare at få oje for, hvad der var den oldtidsrundne og hvad der 
var den vikingetidige formning af samme stof. Af de enkelte fore
stillinger gik dog hovedmassen tilbage til den fjærnere tid; og den 
væsenlige betydning af mit arbejde ligger — efter mit eget skon — 
især i det udsyn til forhistoriske mytestromninger, som her åb
nede sig. 

Også her har da problemet flyttet sig. Vikingetiden fik så at 
sige kun halen af det, og selve hovedmassen • smuttede tilbage i en 
fjærnere old, hvor den forskende tanke blev tvunget til at følge efter. 

Sådan har det for mig vist sig som et n o g e t på hvert af de 
punkter, hvor Bugge straks greb til og sagde: meget. Ikke at Nor
dens sammenhæng med den øvrige menneskehed skulde være ude
lukket fra at være mege t ; men de stromme, der har rislet ind over 
vore lande, har deres kildevæld i fjærnere tid, end kvad og rune
indskrifter når til. 

Sådan er mit udbytte da. — udbyltet af 25 års tænkning og 
arbejden med de sporsmål, som rejstes da jeg var ung. Jeg har 
i dette efterår udgiet et skrift „Nordisk åndsliv i vikingetiden"; 
og når det dog er faldet mig forholdsvis let at fremstille det sam
menspil af kræfter, som vikingetiden rummer, er grunden nærmest 
den, at de stridige meninger nu har afsat nogen mere almen for
ståelse. At ingen af medforskerne er faldet over mig for forsøget, 
vidner måske også om at vi nærmer os lidt til enighed. 

Vi kan se tilbage på Bugges vikingeteori, omtrent som vi ser 
på Benfeys teori om æventyrenes udspring fra Indien. Ja jeg véd 
nok, at der endnu er gode forskere, der hævder denne teori som 
løsningen af æventyrproblemet. Men for de fleste, og jeg tror de 
bedste, står den kun som en del af sandheden. Selve sandheden 
er æventyrenes vidunderlige ævne til at finde vej fra folk til folk. 
Benfeys teori om deres spredning med Buddhismen var den hånd
gribelige form, hvorunder vandreteorien kunde gå i kamp med de 
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gængse mytiske opfattelser. Således også med Bugges teori om den 
altoverskyllende literære påvirkning i vikingetiden, — det er den 
krasse form hvorunder forestillingen om det vandrende sagnslof 
blev ført ind i nordisk myteforskning. Tyve år derefter kan vi se 
at tanken om de vandrende påvirkninger har en langt videre gyl
dighed i åndslivets historie. "' 

Men hvorledes stod selve Bugge efter de mere end tyve års kamp 
overfor de hovedsporsmål han havde rejst? Der er ingen tvivl 
om, at han følte sig overordenlig frit overfor teoriens enkeltheder. 
Og der er næppe tvivl om, at problemernes forskydning ude om
kring også er følt som forskydning for ham selv. På de forelæs
ninger over Voluspå, som han holdt i sit sidste leveår, udtalte han 
sin stærke tilslutning til den lagdeling af ragnarokforestillinger, derfra 
anden side var fremkommen. Irer-problemet, der ved stridens be
gyndelse var ham alt, var ham efterhånden kun en enkelt side af 
det store problem: Nordboernes åndelige vækst under berøring med 
menneskehedens værdier. Hans arbejdende fantasi havde vel egenlig 
sagt Irerne farvel og syslede nu med, hvilke åndelige værdier der 
i folkevandringstiden var tilført Norden ad de østlige gotiske veje 
sammen med runeskrift og dyreornamentik. Men det blir andre 
slægtled, der kommer til at gi svar på disse sporsmål. 

Bugge har været sin tidsalders vågne historiske samvittighed: 
et stort og stolt forskerliv er bleven sat ind på at klare, at folkets 
historie i dybeste bund er menneskehedens historie. Af hans en
kelte tankefrø er nogle faldne i muldjord og andre på øde grund; 
men selv de har bevaret deres spirekraft mærkværdig længe. Jeg 
har prøvet, hvorledes det der forst syntes goldt dog havde spire-
ævne i sig: Voluspås kristne kilder; hans lagdeling af Baldersagnet 
gemmer sikkert et andet problems løsning. Selv hvor han nu slår os 
fjærnest, som i de antikke sammenstillinger, — kan vi vel svare 
for, at ikke også vor forskning kommer dær i overmorgen? Hvorpå 
beror f. eks. ligheden mellem Sigurd Fåvnesbane og Perseus eller 
Jason? Derpå skylder sagnforskningen os endnu svar, — ganske 
ligesom tiden rykker nærmere, da Worsaaes guldhornstydning må 
tas op til indgående og mere metodisk prøvelse. Disse store ånder 
kan endnu gi os noget at sysle med; vi blir dem ikke så let kvit. 
De var landnamsmænd på fremmed strand, og selv hvor de sejled 
skuden på grund, skabte de nybygd for efterkommerne. 

Derfor nytter det ikke, at jeg vil følge de Buggeske ideers hi-
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storie til deres yderste mål. Jeg vil slutte med Sophus Bugges 
skikkelse, som den står for mig fra et karakteristisk ojeblik i hans 
liv. Det er den aften i slutningen af 1892, da han i Videnskabs-
selskabet i Kristiania fremsatte sin Pelasger-teori, det arbejde som 
han siden ofte har syslet med og som nu ligger ufuldendt efter ham. 
Han tumlede her medtrækker af navne, som den græske sprog
forsker ikke kan forklare: Priamos og Paris, Pergamon og Hekuba, 
Olympos osv. De blev forståelige ved at henføres til den lygisk-
armeniske sproggruppe. Og fra alle disse enkeltheder løftede hans 
tanke sig til storre udsyn: et folkeslag af anden slægt, der forst 
havde formet kulturen dær hvor Hellenerne siden brød ind, det 
forste skud af Ariernes æt, som på græsk og på lilleasiatisk grund 
tilegnede sig østens civilisation, og gav den videre men selv gik til 
grunde. Og hans stemme skjalv og der var tårer i hans flje, da 
han sammenlignede dem med Protesilaos, den forste kæmpe der 
sprang i land på Trojas strand, men var viet til at finde døden 
for at hans landsmænd kunde sejre. Som en sådan Protesilaos står 
Sophus Bugge for mig, stigende i land på nye kyster for at finde 
vort folks del i menneskehedens store fællesliv; han falder på den 
fremmede strand, men hans æt skal bo der i århundreder. Det er 
sådanne mænd, digteren synger om igennem de kommende tider. 

AXEL OLRIK. 
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Gudm. Schii t te , Oldsagn om Qodtjod, bidrag til etnisk kildeforsknings 
metode med særligt henblik pa folke-stamsagn. Kbh. 1907, H. Hagerups forlag. 

DEN sidste tid har bragt ikke mindre end to særdeles betydelige 
skrifter på den nordiske ætnelæres område. Det ene er Chad-

wicks bog om Anglerne, det andet Gudm. Schuttes bog om old
sagnene. 

At man med sådan fornøjelse læser Chadwicks bog (The Origin 
of the English Nation by H. Munro Ghadwick, fellow of Clare Col
lege. Cambridge, University Press 1907), skyldes ikke blot dens 
klarhed, men dens sikre herredomme over de forskellige områder: 
det historisk-kildekritiske, det sproglige, det samfundshistoriske; — 
og de resultater han når til er ny og overraskende, både på natio
nalt og kulturhistorisk område. Jeg vil blot nævne sådanne træk 
som at han kuldkaster den gængse (Bedaske) teori om Anglernes 
og Saksernes sammensmæltning: Englands erobrere tilhører, i del 
store set, kun én nation, den angelske; dets samfundsbygning ud
går ikke fra det fri bondesamfund, men fra folkevandringstidens 
konge- og hirdmagt, og denne er atter vokset ud af et ældgam
melt præsteligt kongedomme, som på Tacitus' tid omtrent var for
svundet hos de vestlige Germaner, men endnu bestod hos de østlige. 

Kun til et enkelt punkt rækker hans historiske metode ikke. 
Han, der på engelsk grund véd at skelne forfatterkombination fra 
kildestof, og at vurdere hver overlevering ud fra dens egen syns
kres, taber ganske sit faste standpunkt så snart han kommer over 
til fastlandet og får med de gamle kongesagn at gore. Man læse 
blot alle de lærde kombinationer han opstiller i anledning af gud
inden Gefions giftermål med stamfaderen Skjold, uden at det fal
der ham ind at selve dette giftermål er en lærd kombination fra 

Danske Studier 1907. 13 
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13de årh. Eller om de krigerske og fredelige berøringer mellem 
Anglerkonger og Danekonger, frit konstruerede ved hjælp af krø
niker der er 8—900 år yngre end de pågældende begivenheder. 
Ja mens Bedas Angler, Sakser og Jyder ovre i England bliver 
domte som konstruktion, falder det ham ikke ind at tvivle om, at 
de pladser, han giver dem på fastlandet, er ægte historie. 

Dog Ghadwicks bog kan have svagheder af denne art og dog 
høre til de bedste bøger om vor folkeæts historie. •— 

Gudmund Schiittes bog om oldsagnene, hans „bidrag til 
etnisk kildeforsknings metode", hævder sin plads i videnskaben 
ved den alvor, hvormed den rejser kravet om en fuldstændig 
forståelse af kildestoffets indre væsen, inden det anvendes på den 
enkelte etniske undersøgelse. En virksom forsker og selvstændig tæn
ker har heri nedlagt resultatet af sit arbejde med æmnet. Og hans 
plan, således som han udvikler den i sit velskrevne indlednings
kapitel, er: ikke at najes med den gængse historiske kildekritik, 
men at skabe en ny efter særegne synspunkter som kan uddrages 
af det etniske materiale selv. 

Det er en lærd bog. Til tider har den i sit omfattende ind
hold ikke undgået de farer, der endnu ofte hæmmer de sagnhisto
riske og mytologiske undersøgelser: mangelen af skel mellem de 
ægte og de uægte kilder, vurdering af sagnets enkeltheder uden 
hensyn til den overlevering og den tidsalder de tilhører, og den 
vilkårlige sætten sagn som „identiske" på grund af ret flygtige lig
heder. Men disse fejl findes mere i bogens udenværker end i dens 
centrum. Heller ikke kan bogen siges fri for den især i tysk 
videnskab gængse hang til fri tankekonstruktion; det præger såle
des afsnittet om „den etnologiske folkeliteraturs ældste almenpræg", 
og heller ikke det næste kapitel om dens „overlevering" kan siges 
helt fri derfor. 

Des mærkeligere er det påfølgende kapitel „Om remser og 
rangforhold". Forf. er så lykkelig fri for forhånds teorier og giver 
sig helt hen i at forske overleveringernes indre bygning, tumler 
med talforhold og ordning at rækkerne, — og udvinder resultater, 
der har vidtrækkende betydning. 

Glanspunktet i den hele undersøgelse er regelen om „forvægt" 
og „bagvægt": Når flere nævnes etter h inanden, sætter 
man allerforst den der er fornemmest eller anseligst, 
og al lersidst den man har en særlig interesse for. En-
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hver der er lidt fortrolig med folkelig fortælling, vil let opdage, 
hvor noje denne regel passer både på stof og personer; ja reglen 
synes en så selvfølgelig, som at det hverken er Per eller Povl, 
men den yngste broder Esben, der får prinsessen. Men regelen er 
ny, vel ikke den om „forvægt", men den langt mere afgorende om 
„bagvægt". Man kan se det i Schuttes forste eksempel, helteremsen 
i WidsiO, hvor en klog forsker som Mullenhoff ikke kan begribe, 
at de tapreste helte har de uanseligste pladser, og mindre kloge 
forskere laver dårlige hypoteser til rettelse af dette forhold. Schut
tes regel om „bagvægt" for den person, digteren særlig interesserer 
sig for, forklarer hele sagen med et eneste ord. Således også i 
Widsi5kvadefs kongeliste: digteren begynder med Attila som den 
mægtigste, og ender med Offa som hans egen landsmand. Og 
sådan i de hundrede eller snarere tusender af tilfælde. Gudm. 
Schiitte, der ellers ikke er stærk i at se sig om udenfor det særlig 
etniske stof, giver eksempel på, hvorledes folkeviser og æventyr er 
underkastede samme lov for komposition. Men hvor vidtrækkende 
hans iagttagelse er, synes han dog ikke at ane. Så vidt jeg fore
løbig kan skonne, ved egne og venners iagttagelser, gælder den 
overalt i den folkelige sagndannelse, vist blot med undtagelso af 
en del lavtstående folkeslag; „Danske Studier" har fra flere sider 
fået løfte om særlige redegørelser, der bestemtere udforsker områ
det for folkedigtningens formelle egenskaber. Formodenlig vil denne 
Gudmund-Schiitteske lov kunne sysselsætte forskningen i lange 
tider, ligesom Karl Verners lov kan indenfor sprogvidenskaben. 

Gudm. Schiitte går fra de almindelige sagnlove over til at 
søge efter særlige regler for den geografisk-etniske overlevering, 
og han fremsætter den regel, at de gotiske folk har haft en alt
omfattende tilbojelighed til at tælle op fra øst mod vest, at holde 
„østenkås" som han siger, — hvorudfra der i folkevandringstiden 
skabte sig en vedtægt om „de østlige stormagters forrang": Hun
ner og Goter skulde altid åbne rækken. 

Vi står dog ikke her overfor nogen oprindelig lov af samme 
art som den forrige, men kun for en række særlige udslag af den 
allerede kendte. Efter reglen om „forvægt" skulde Hunner og 
Goter have forstepladsen som de anseligste; og efter „bagvægt" 
forfatterens egne landsmænd stå sidst. Da de fleste navnerækker 
stammer fra Franker, Angler eller Islændinge, måtte de allerede i 
kraft af hovedloven få retning fra øst til vest. — Går man det 

13* 
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store stof igennem, der er samlet hos Schutte (s. 103—5), vil man 
vanskelig finde en nogenlunde pålidelig remse eller række, der går 
fra øst til vest uden at have for- eller bagvægt. En undtagelse 
danner den danske række af „femkonger" (bevaret hos Sakse), der 
går fra Skåne til Jylland i stik „østenkås" uden for- eller bag
vægt. Men en nærmere undersøgelse af den i sagnhistorisk hen
seende viser, at den gemmer en skjult bagvægt: den tilsyneladende 
ganske ubetydelige konge Rørik er efter ældre overlevering fader 
til storkongen Harald hildetand. Et sådant lille træk viser, hvor 
afgorende disse formelle træk har været for den folkelige opbyg
ning af sagn; bagvægtreglen er gennemgående, „østenkås" kun en 
stedlig ytring af den. 

I rent geografiske opregninger kunde man vist med stflrre ret 
tale om en tilbøjelighed til at gå „med solen". Denne regel frem
træder med matematisk skarphed i de at Schutte anførte danske 
folkeviser (s. 97); men den forekommer ganske udpræget allerede 
i Jordanes' optælling at de skandiske folkestammer. Men noget 
præg af afgorende lov tor vi dog heller ikke tildele denne regel. 

Indenfor talgrupperingen fremhæver Schutte naturligvis tre
tallet, som „europæerne og navnlig vor egen folkegruppe synes at 
have en ligefrem mani for". Denne formulering af tretallets magt 
er næppe fyldestgørende; reglen omfatter langt snarere den men
neskelige folkedigtning i det hele. Der er dog intet at indvende 
imod, at Schutte ikke har udtalt sig mere omfattende end hans 
erfaring strakte. Derimod forekommer det mig at være ønskeligt, 
at han nojere havde undersøgt tretallets magt og rækkevidde 
indenfor det af ham granskede område. 

Som et bidrag til opklaring heraf skal jeg granske de folke-
stam sagn, der udgor det sidste kapitel hos Schutte (se hans 
gengivelse af teksterne s. 125 ff). Han har nojedes med at notere 
hver enkelt teksts forhold til de af ham iagttagne love. Med en 
ringe umage mere kan man dog få bestemtere og mere afgorende 
gruppering af stoffet. 

Lad os se på hele den gruppe af stamsagn, hvor tretallet er 
rådende; vi vil da opdage, at de ikke blot ligner hinanden heri, 
men i hele stamsagnets indre arkitektur. 

1. Typen har vi renest i Mannusstamtavlen hos Tacitus: fSrst en 
stamfader af mytisk farve og med karakteristisk sagnstof {Tuisto, der 
kommer op af jorden, dens terra eclitus); så. en stamfader, der. er blot 
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opna'vner (Mannus, o: menneske); så hans tre sonner, der er opna^vnere 
for forskellige folkegrupper, sidst den der må være opnævner for sagn
fortællernes landsmænd. Den hele bygning er så enkel, at den kan ud
trykkes ved en ganske simpel tegning: en trerække på langs 
og tværs, med forvægt og bagvægt! I en så simpel formel i ' 
lader hele det stof sig udtrykke, som Tacitus meddeler efter 
Germanernes „gamle kvad". " 

2. Den yngre frankiske Mannus-stamtavle er af ganske 
samme indhold, på nær at den mytiske stamfader nu mang- 3 4 5 
ler hos det kristnede folk. 

3. I Gutasaga er bevaret det gutiske stamsagn, der viser grund
typen ganske fuldstændig: Thielvar: Hafthi: Guti, Graipr, Gunfian; 
altså 1) mytisk-farvet stamfader (der hæver øens fortryllelse), 2) stam
fader af daglig art, og 3) de tre sonner, hvoriblandt folkestammens egen 
opnævner. Afvigelsen er alene den, at de tre sonner har forvægt: Guti, 
stamfaderen til Gullands midterste tredjedel med det fælles ting, har i 
den grad overskygget sine brødre, at de kun betragtes som bisiddere. 

4. Overordenlig nær i slægt med disse folkestamsagn er det nor
diske gudestamsagn: Buri: Borr: Odinn, VM, Vé. 1) mytisk stamfader 
(slikket frem af jordens sten; ligesom Tuisto „terra editus"), 2) opnæv
ner (Borr, den fødte, sonnen; ligesom Mannus), 3) broderflokken med 
forvægt og to bisiddere. En hojst mærkelig lighed er der mellem de to 
sidste stamsagn: begge giver stamfader nr. 2 en hustru (Bestla, Hvita-
stierna), vel snarest for at understrege hans menneskelige karakter; i 
Gutesagnet tillægges der hende en drom om de endnu ufødte sSnners 
fremtidige skæbne. 

5. Nordbo-stamtavlen i den danske Lejrekrønike fra 12te årh. 
( Ypper i Upsal: Nor, Østen, Dan) står i form nojagtig på samme trin 
som den yngre frankiske Mannus-tavle: den mangler den mytiske stam
fader, men har fælles-opnævneren og de tre folkeopnævnere. 

6. Den vidtløftige islandske stamtavle „Hvorledes Norge bebygge
des" viser sig i sit skema at tilhøre den gængse type: en fælles-opnæv-
ner Norr, med tre sonner, der er opnævnere for Norges tre lovområder; 
foran ham ikke en enkelt mytisk stamfader, men en hel forfædreæt af 
jætter. — Dette simple sæt af forfædre er senere blevet krysset ved at 
man har gjort Orkenøjarlernes stamfader Gor til broder af Nor (forme
delst navneligheden), og spundet rent stedlige sagn om disse slægters 
jættebyrd (fremkaldte ved deres personnavne) ind med i historien. 

7. Den frankiske lov skal være given af tre lovgivere, der er op
nævnere for de tre frankiske landområder; —• en slags ufuldbåret folke
stamsagn, ti endnu mangler fællesopnævneren. 

Det er hojst mærkeligt, at navnene og det etniske indhold 
uophørlig skifter, men formelen bliver ved at være den samme. 
Heller ikke tiden synes at have nogen magt over den; Gutesagnet 
og Odinstamtavlen er optegnede henved 1200 år senere end Man-
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nus-tavlen, men er lige karakteristiske som typer: Tretal på langs 
og tværs, hele rækkens forvægt, bogstavrim mellem de tre opnæv-
nere indbyrdes, men ikke mellem dem og stamfædrene eller mellem 
disse indbyrdes1; indenfor de tre opnævnere gælder enten bag
vægt eller også forvægt med bisiddere. 

Selv stamtavler, der er opståede i sen tid, tillader sig kun 
mindre afvigelser fra grundformen: bogstavrim tabes; mytisk stam
fader tabes (eller er overfuldstændig tilstede, 6). Fællesopnævner, 
tretal og bagvægt er stadig til stede. 

Den formelstyrke, der her gflr sig gældende, har ovérordenlig 
betydning for stoffets prøvelse, både med hensyn til den enkelte 
beretnings kildeværdi og .med hensyn til det positive etniske indhold. 

Med studsen ser vi nu en række folkestamtavler, der fore
ligger enten i sene eller i stærkt forfattermæssige kilder. De vil 
slet ikke stemme med de sædvanlige regler for folkeoverlevering. 

8. Engelsk kongestamtavle: Sceldius, „Germaniens forste indbyg
ger, ": Boei'inus: 9 sonner (Cinrincius og 8 opnævnere for de nordisk
frisiske folk). Her er alle de gamle regler brudt. Her er nital for tretal, 
forvægt for bagvægt, og en rent historisk person (Vestsakserkongen Kyn-
rik) er sat ind som Englands repræsentant, fordi en opnævner manglede. 

9. Endnu vanskeligere er vi dog stedte med en stamtavle af lig
nende indhold, der åbner Sakses værk: Dan et Angul patre Humhlo 
procreati. Her er total; her er forvægt; her er en episk person Hum
ble på opnævnerens plads2. Og som om dette ikke var vanskeligheder 
nok, bæres navnet Humblus atter af Dans son, — ganske i strid med 
de navneregler, der gjaldt hos vore forfædre i den grå oldtid. 

10. //aførfaw-stamtavlen i „Hvorledes Norge bebyggedes': stam
faderen bærer et menneskeligt navn og har historiske bedrifter! er fader 
til 9 + 9 konger; forvægt! 

11. Od«'«-stamtavlen i Langfeugatal og Heimskringla: stamfaderen 
er en gud! har syv (!) sonner der grunder riger, og kun enkelte af 
dem har opnævnerkarakter! 

12. i?/<7-stamtavlen — „giver ingen lejlighed til at iagttage form
kendemærker", som Sehtitte bemærker (s. 194). 

Hvor kan det være, at vi har disse to grupper af folkestam-
sagn: de strængt formelbundne (1-—7), og de ganske uregelmæs-

1 Kun Buri og Borr danner undtagelse ved at de etymologisk er nær i 
slægt. Derimod stavrimer kone altid med mand: Hafthi: Hvitastierna; Borr: 
Bestla. — 65inn forudsætter ældre form *(V)o3inn. 

! Hunnerkongen Humli, kendelig på at haus dattersSn (her sonneson) 
H1Q5I' (Lotherus) straks efter optræder. 
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sige (8-12)? Svaret må fra formelkritikkens standpunkt besvares 
således: de forste er de rigtige, de andre er udskuddet. Fra den 
almindelige historiske kildekritik lyder svaret således: de forste 
findes i utvivlsomt ægte kilder, de andre i uægte eller i alt fald i 
sene og tvivlsomme kilder. Halvdan-stamtavlen er en sådan uægte 
kilde, konstrueret af islandske lærde. Går vi til dens ægte kilde 
(kvadet HyndluljoO fra 10de årh.), findes vel en del af de samme 
personer og slægtled, men ikke nogetsomhelst, der hjemler at op
fatte den som etnisk sagn. Odinsonnerne (og den dermed sam
menhængende Odin-vandring) går tilbage ikke til islandsk overle
vering, men til en angelsaksisk stamtavle; og følger vi den videre 
til sin rod, opløser den sig i en mængde forskellige kongestam
tavler, der alle går tilbage til Odin; — en meget udbredt forestil
ling, kongeættens afstamning fra den øverste gud, men uden sær
lig etnisk indhold. 

Disse „kilder" burde, kildekritisk set, aldrig været medtagne 
blandt de virkelige folkeoverleveringer, lige så lidt af Schutte som 
af hans forgængere. De er kun I il hinder for at se de virkelige 
oldtidsforestillinger. Og om det skulde være nødvendigt at fastslå 
dette forhold ad nye veje, har formelkritikken yderligere oplyst, at 
de står ganske fjærnt fra den lovmæssighed, der råder i ægte 
stamsagn. 

Disse islandske konstruktioner vil vi da lade ligge, som det 
de er: aglværdige resultater af lærde mænds flid. De to andre 
stamtavler gemmer derimod noget folkeligt stof. Broderparret 
Dan og Angul er et naturligt sagnudtryk for Daners og Englæn
deres samkvem i I l te årh. (og skal blot skilles fra Humble, der 
sammen med sit barnebarn Hløder tilhører en ganske anden fore-
stillingskres: kong Dans grænsekamp). Og den tilsvarende engel
ske stamtavle gemmer måske endogså på levninger af det gamle 
tresystem: Sceldius som „mytisk stamfader" (sagnet om Skjolds 
sælsomme komme), Beovius som andet (svagere) led, og sonnerne 
som tredje. Men dette tredje led er fra formlernes og fra indhol
dets side lige ungt og upålideligt. 

Resultatet er da, at alle de oldtidsrundne folkestamsagn hos 
Goteætten er byggede over den strænge tretalslov (med tilhørende 
regler). De opstillede formler har ved praktisk undersøgelse vist 
ikke blot deres ret til at være til, men deres almengyldighed på 
dette område. Og deres vidnesbyrd støttes yderligere ved at de 
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så noje falder sammen med den historiske kildekritiks skel mellem 
ægte og uægte kilder. 

Ved dette indblik i sagnoverleveringens arkitektur er der skaffet 
hyt grundlag for sagnenes vurdering som kildestof. Den slutning, 
der ligger lige for, og som Gudm. Schutte også drager meget tyde
lig, er den at den stærke stilisering efter tresystemet gor dem til 
ret ufuldkomne afbildninger af det virkelige slægtskabsforhold inden
for vor folkeæt. Schutte krymper sig ganske vist for at tænke 
denne tanke igennem i dens fulde rækkevidde. Han vil helst tro 
på en fyldig og tydelig historisk-etnisk overlevering hos vore for
fædre; og man kan jo gærne indromme ham, at de i heltedigt og 
remser, foruden i det virkelige livs berøringer, havde lejlighed til 
at få overblik over en mængde af de beslægtede folkeslags til
værelse og plads. Men når han på de sene (de tvivlsomme eller 
uægte) kilder vil støtte en fællesgotisk etnisk bevidsthed, må dette 
bestemt afvises. 

Studiet af formlerne giver også en anden oplysning af kilde
kritisk art. Man er hidtil gået ud fra, at stamfædrene Tuisto og 
Mannus var kendte af Germanerne i det hele. Bagvægten op
lyser os om, at de „gamle kvad", Tacitus anfører som sin hjem
mel, stammer fra de istvæonske (o: frankiske) folk ved Nedre-Rhin 
(den del af vor folkestamme, hvor han i det hele er bedst under
rettet). Hermed stemmer sagnets synskres, der kun har sin gyl
dighed hos Istvæonerne, den allervestligste gren af Germanerne; 
set fra en hvilkensomhelst anden stammes synspunkt vil del ikke 
slå til: den skandisk-hellevionske og den gotisk-vandiliske folke
gruppe (og formodenlig endnu flere) vilde da have krav på at 
regnes med1. 

Mannus-stamtavlen kan da kun eftervises hos de frankiske 
folk (kvadene på Tacitus' tid og den skrevne nyfrankiske stam
tavle). Det står som åbent sporsmål, om lignende forestillinger, 
og'da under hvilke navne, har været til hos de andre grupper af 
Goteætten. Den lethed, hvormed den gamle sagnformel fyldes 
med nye navne, gor betænkelig ved at tildele Mannus-stamtavlen 
en rang langt ud over hvad kilderne udviser. 

1 Jeg grilier lejligheden til at henlede opmærksomheden på Gudm. Schiit-
tes afhandling Uber die alte politische geographie der nicht-klassichen rolkcr Eu
ropas, (Indogerm. forschungen XV 211—330) som indeholdende hans redegorelse 
for synskresens og samfærdskresens teori. 
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Dog dette sporsmål skal jeg ikke forfølge her. Det er mig 
nok at have gjort opmærksom på den værdi, der ligger i de Schi'it-
teske iagttagelser over sagnenes formelle bygning, allerforst for det 
særlig gotiske område, men endnu mere for sagnforskningen ver
den over. 

Vi må håbe på at sporet snart bliver fulgt videre, både ved 
hans egne og ved andres arbejder. 



BREVE FRA DANSKE FILOLOGER 
(1 VED FINNUR JtiNSSON, 2—4 VED CARL S. PETERSEN) 

[De efterfølgende breve kan måske gore regning på interesse, idet de 
fremfører nogle af de mærkeligste skikkelser i det sidste hundredårs forsk
ning, hver med et enkelt særtegnende brev. R a s k ' s brev til Sveinbjorn 
Egilsson har noget af den dødsmærkede mands afsked med den viden
skab, han har viet sit liv og så inderlig nødig skilles fra. Det er skrevet 
omtr. 6 uger for hans død og er vist det sidste brev fra hans hånd. For 
I. N. Madvig synes måske uviljen mod at give sig hen i brevskrivning 
den mest karakteristiske ytring. Men i de forsigtige råd til den yngre ven 
og lærling (den tidlig afdøde Rich. Christensen) mærker vi den elskværdige 
oldingeskikkelse; tillige vil hans udtalelser om de samtidige tyske forskere 
og om de ham fjærnere grene af videnskaben være af interesse. S v e n d 
G r u n d t v i g møder os i brevet til Carl Ploug som 50-årig mand og vel 
i sit livs mest tragiske situation: han, hvis væsen er den store sluttethed, 
hvormed han er gået til sit livs opgave, drages nu mod så mangesidig 
en gerning, at han kun med yderste anspændelse kan holde sit egenligste 
værk oppe. Sidst i rækken har vi Kar l V e r n e r , præget af den unge 
videnskabsmands beskedenhed og famlen overfor livet, — omtrent samtidig 
med at han i sit brev til Vilh. Thomsen (1 maj 1875) yder sit livs store 
indsats, den berømte „Vernerske lov*. Udg.~\ 

1. 

11. Rask til Sveinbjørn Egilsson1. 

København, d. 27.Sept. 1832. 
Hojstærede Hr. Egilsen 

Tusende Tak for Deres gode og venskabelige Brev tillige med Bø
gerne2, som dog ingen Hast havde haft, ti jeg havde næppe åbnet dem 
mere, når det ikke havde været for Deres Anmærkninger, hvorfor jeg 
takker på det bedste. Det var mig også usigelig kært, at se et Bogstav 
af Deres Ordbog, og derved overtyde mig om, at den enten er færdig, 
eller nær ved; jeg tvivler ikke på, at den ved sin Klarhed, Rigtighed, 

1 Brevet meddeles her efter Egilssons afskrift i det isl. landsbibl. i Reykja
vik, 304, 8vo. 

2 Hermed menes nogle lånte bøger. 
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Udvalg og naturlig Simpelhed vil gore megen Nytte, når den bliver trykt, 
som jeg onsker måtte skje ret snart. Jeg er ganske syg af B r y s t n y g e 
og derfor sløv og sandsesløs til at skrive; gid jeg ikke måtte have været 
det samme i altfor hoj Grad efter Deres Dom, da jeg skrev min l i l l e 
S p r o g l æ r e og L æ s e b o g eller udarbejdede det 7de Bind af F m s 1 . 
Dog ønsker og håber jeg at se Deres o p r i g t i g e Dom, om den også 
bliver nok så hård2 . Jeg har kun et Far Eksemplarer af Læsebogen, som 
skulde sendes en halv Snes Stæder omkring. Derfor beder jeg Dem at 
forlade, at jeg bestemmer det eneste Eksempl. som jeg sender til Island 
til Stiftsbibliotheket. Jeg beder Dem på det inderligste ikke at gore noget 
Forslag til Selskabet om min Retskrivning, ti den er ikke til, ej heller 
agter jeg nu nogensinde at skrive mer om eller på Islandsk. Gud give 
Dem og andre, som arbejde fort i Vingården, Held og Lykke og tifold 
Glæde for Deres Flid og Granskning. Amen . Hvis De skiiver nogen-
isl. Retskrivningslære, så vil jeg blot advare Dem for en Fejl, som jeg 
bestandig har gjort mig skyldig i selv, og det er a) at der i det gi. Sprog 
aldrig må skrives -ur, uden i sogur, fodur og = brådur, da det i de 
øvrige Tilfælde hos Skaldene a l d r i g d a n n e r n o g e n S t a v e l s e ; men 
b) at der i nu brugelig Islandsk overalt må skrives ur, aldrig r, da det 
hos Skaldene altid danner en egen Stavelse. I gamle Dage svarede den 
Halvlyd, der høres foran r, aldeles til det hebr. shva mobile; i nyere 
Tider er den bleven til en virkelig Selvlyd. Enhver Linie i Hallgr. Peter
sens eller Eggert Olafsens Kvæder beviser dette. 

At det nyere Sprog ikke kan eller bor fordrejes efter det gamle 
ligesålidet som omvendt det gamle efter det ny, behøver jeg ikke at minde 
Dem om, da De selv i Anledning af -Ugl, -leyr, -leg har overbevist 
mig derom. 

Lev nu vel og bevar i venskabelig Erindring 
Deres bestandig hengivne og forbundne 

R. Rask. 

2. 

/. N. Madvig til Richard Christensen3. 

Kjøbenliavn, d. 10de Febr. 1873. 
Kjære Hr. Dr. Christensen! 

Det er tungt at sige, men det er destoværre sandt, at jeg med en 
yderst pinlig Fornemmelse begynder at skrive disse Linier til Dem, der 
har viist mig saamegen Velvillie og Hengivenhed, hvem jeg holder saa-
meget af og haaber saameget af og for hvis Reisefærd4 jeg fra Begyn
delsen har havt og endnu stedse har saa stor Deeltagelse. Jeg overvældes 

1 o: Fornmannasogur, trykt 1832. 
* Egilssons bemærkninger om udg. nåde ikke Rask levende. 
8 Kgl. bibl., Ny kgt. Saml. 2421, 4°. 
4 Christensen foretog fra oktbr. 1871 til aug. 1873, ledsaget af sin hustru 

(Momslermalerinden fru Anlhonore Christensen, f. Tscherning)., en udenlands
rejse til Italien og Grækenland. 
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af Følelsen af, hvorledes jeg ved haardnakket Taushed og Undladelse af 
at besvare to venlige og interessante Breve har fornegtet denne Stemning 
og fremkaldt et stærkt Skin af Ligegyldighed, der maa have krænket og 
bedrøvet Dem, og med denne Følelse ligeoverfor Dem forbinder jeg den 
sørgelige Erkjendelse af en ulykkelig Vane og Svaghed hos mig og Erin
dringen om Forsømmelser og Synder, hvortil den har bragt mig og som 
jeg ikke altid har kunnet oprette og udsone. Jeg lider af en nu vel uhel
bredelig Opsættelsessyge, allermest ved Brevskrivning, hvor den forbinder 
sig med et Krav til Meddelelsens Varme og Fylde, som jeg strax ikke 
kan tilfredsstille, og da skjuler sig under Forsættet at oppebie og gribe 
den gode, rolige Stund og den rette Stemning, men derefter slaaer over 
i en paa engang skamfuld og trodsig Ulyst til at tage fat paa det, med 
Hensyn til hvilket jeg allerede har paadraget mig Uret og Brøde. Kommer 
nu hertil — og det har i det forløbne Aar, især det sidste Halvaar, været 
Tilfældet i ikke ringe Grad, — en i det Hele mismodig Stemning over 
hvad jeg gjør og ikke gjør, over ikke at blive færdig med og iaae afsluttet, 
hvad jeg havde regnet paa for længere Tid siden at være færdig med, 
over ikke at naae den ventede Frihed til nye og mere lokkende Opgaver, 
for hvis Behandling jeg maa frygte for, at Tiden ganske løber fra mig, 
da bliver det stundom reent galt; jeg gaaer som virkelig syg af Veien 
for Indtryk, som ellers vilde være mig kjære og opmuntrende, fordi de 
medføre Mindelse om det, der er syndet. Skal jeg tilstaae Dem, at jeg 
i et Par Dage ikke havde Mod til at læse Deres sidste Brev, der k u n d e 
indeholde et klagende og halv bebreidende Ord og som i ethvert Tilfælde 
i og for sig var en Bebreidelse? Tilgiv mig nu, kjære unge Ven, og troe 
mig, at mit Sindelag er uforandret imod Dem! Jeg har, saasnart jeg over
vandt hin Forstemning, med den største Glæde af Deres Breve til mig 
og af hvad jeg hørte af Prof. Ussing, seet, hvorledes De benytter og nyder 
Deres Vandring i Syden, med en Glæde, der stundom faaer en liden Til
sætning ikke af Misundelse, men af Klage over, at jeg selv har faaet et 
saa ringe Maal af denne Nydelse og af denne rige, vækkende og belæ
rende Anskuelse, at min Individualitet og min Uddannelsesgang, min Alder 
og mit svækkede Syn ikke engang, da jeg seent kom til Italien, tillod mig 
at hengive mig saa stærkt og optage saa fyldigt og alsidigt, som ønske
ligt1. Ja, kom jeg nu til Grækenland, Noget, hvorpaajeg vel ikke længer 
tør tænke, saa vilde visselig Oldtidsbillederne og Oldtidsminderne gjennem-
trænge alle de Indtryk, jeg modtog, al min Tanke og al min Drømmen 
— thi jeg vilde drømme meget, — dernede, men jeg vilde ikke kunne 
saaledes opsøge, studere, forfølge i det Enkelte alle de physiske og legem
lige Vidnesbyrd og Levninger om Oldtiden, som De gjør med en Uddan 
nelse rettet mere mod denne Side og med den glade Bevidsthed i Haabet 
om at indsamle Stof til Bearbeidelse og Brug i en lang Fremtidsvirksomhed. 
Udtøm Athen, befar Gykladerne og drag speidende omkring i Peloponnes 
med ligestemte Venner! Find enkelt Nyt, men vind fremfor Alt det store 
Totalbillede, der gjør Alt, det Seete og det Berettede, forstaaeligt! Men 
hvorledes bliver det for Deres Hustru under denne videre Omflakken? 

1 Cfr. Madvigs Livserindringer, p '272 ff. 
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I Athen deler hun Livet med Dem, og heades Kunslsunds og Interesse 
staaer Dem bi; men maa hun ikke ogsaa blive i Athen, naar De, Siener-
sen og, hvis det ordner sig saa, Dr. Hirschfeld gaae ud paa Eventyr'? 
(Apropos, er Dr. Hirschfeld en Østerriger eller dog en ung Mand, der 
har levet i Østerrig?) Det glæder mig for Dem og Deres Hustru og for 
Stenersen, at Sikkerheden ansees for at være saaledes tilbagevendt i Græ
kenland, i det Ringeste i Athens Omegn, at Udflugter ingen Betænkelighed 
medføre. Besøg dog Grændsebyer, gaae i Norden af Attika og Sletten 
ved Eleusis! Saalangt mere daglige Sysler, især i de sidste Maaneder, i 
hvilke jeg kæmper fortvivlet for at blive færdig med andet Bind af Ad-
versaria og med 1ste Binds første Hefte af Livius ved Siden af fortsatte 
og nye Forelæsninger og noget magert Landsthingsarbeide — de sidste 
14 Dage have været næsten uudholdelige med smaalig Variantnotering 
og Variantoverveielse ved Livius, — har jeg dog just i den sidste Tid 
gjort en lille Udflugt, der førte Sindet ned til Grækenland og græske 
Monumenter, meget gamle for deres Art, men unge og sildige i Forhold 
til det ægte helleniske Liv. Jeg fik fra Paris tilsendt en Afhandling, inde
holdende en i 1869 funden, men nu først udgiven Indskrift, en græsk 
(aabenbart romersk-officiel) Oversættelse af et romersk S. Gtum fra Aar 
170, to Aar før Slaget ved Pydna, hvori Senatet som fuldstændig Herre 
ordner Forholdene i den lille Stad Thesbe (syd for Helikon, vest for 
Thespiæ) hvorfra et Gesandtskab er sendt til Kom. (Oversættelsens offi
cielle Karakter medfører et Græsk, hvori „e rep. fideque sua" gjengives 
ix raJv årjjuooimv nqayjudicov y.al rfjg låiag niarewq.) Det var mig 
strax klart, at der paa flere Steder var læst og afskrevet galt og desuden 
noget Andet misforstaaet; ved Bearbejdelsen heraf kom jeg til at benytte 
endeel af Lebas, Waddingtons og Foucards græske Indskrifter, og holdt 
i Torsdags et lidet Foredrag over dette Dokument i philologisk Samfund2. 

Men det er vel paa Tide, at jeg vender mig til Deres Forespørgsler, 
som jeg tager i omvendt Orden, altsaa først den om Ansøgning om et 
nyt Tilskud til Reiseudgifterne. Jeg seer ikke nogensomhelst Grund til, 
at De ved en saa vidtstrakt Reise skulde tage i Betænkning at søge herom 
baade hos Consistorium og Ministeriet; man kan jo ikke vide, hvilken 
Kilde der vil være mindst optagen. Jeg og Prof. Ussing skulle støtte 
Ansøgningen saa godt, vi kunne. Hvad dernæst Opholdet i Tydskland 
angaaer, glæder det mig, at De ikke har opgivet Tanken derom; jeg fast
holder stærkt Ønskeligheden deraf, just fordi jeg selv saa stærkt føler, at 
jeg selv her har savnet et Middel til Overveielse og Bedømmelse af min 
egen Virksomhed3. Men just fordi jeg aldrig selv har hørt nogen eneste 
Forelæsning ved et fremmed Universitet (— min Erfaring vilde i ethvert 
Tilfælde nu være noget forældet —) og fordi jeg dernæst baade ifølge 
min Ladhed til Correspondents og ifølge den nu i mange Aar herskende 
nationale Misstemning har yderst faa personlige Forbindelser i Tydskland, 

1 L. B. Stenersen, f. 1843, 1887 prof. i klassisk filologi i Kristiania; Otto 
Hirschfeld f. 1843, fra 188f> professor i oldtidens historie i Berlin. 

2 Foredraget er trykt i Nord. Tidsskr. f. Filologi og Pædagogik, Ny R. I, 1 ff. 
8 Gfr. Livserindringer, p. 94. 
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er jeg ingen synderlig kyndig Raadgiver paa dette Omraade. Jeg tør ikke 
opfordre Dem til at afkorte Deres græske og italienske Ophold, da dette 
nu dog er blevet det Centrale og Væsentlige i Reisen; men senere end 
i de sidste Uger af Mai, synes jeg dog ikke, De burde komme til Tydskland, 
hvis Deres Ophold der skal gaae umiddelbart sammen med den sydlige 
Reise. Der kunde vel tale adskilligt for først at drage hjem og saa i 
Vintersemestret at gaae nogle Maaneder til Tydskland; men foruden at 
det vilde koste mere Tid og flere Penge, frygter jeg for, at De, engang 
kommen til Kjøbenhavn, vilde have ondt ved at slippe løs, ogsaa fra 
igjen knyttede Skoleforhold. Fordelen vilde være, at De efter Hjemkom
sten kunde atter fra den overveiende arehæologiske Retning noget mere 
vende Dem til de gamle Skribenters Behandling og det Sproglige og med 
denne speciellere Forberedelse iagttage, hvad det eller de valgte tydske 
Universiteter bød; men jeg troer ikke, at denne Fordeel overveier, saafremt 
De, som jeg troer, endnu ved Slutningen af Mai ikke blot kan høre en
kelte Forelæsninger, men ogsaa faae Adgang til i Resten af Semestret 
at hospitere i Seminariet. Hvad Valget af Universitet angaaer, troer jeg 
vel, at et preussisk (nordtydsk) har Fortrin for Miinchen, hvor maaskee 
Skolegrundlaget er mindre stærkt og hvor Spengel er gammel og sær, 
Halm meest Bibliothekar og Christ endnu lidt ung, skjøndt i visse Ret
ninger dygtig1; men imellem de preussiske helder jeg til Berlin, hvor 
Haupt og Kirchhoff ere dygtige Folk og tillige Mommsen (og Huebner) 
docere2. Det kan være, at jeg gjør Leipzig og Bonn noget Uret paa 
Grund af min individuelle Opfatning af Personlighederne. I Leipzig ere 
Ritschl, der altid har bevæget sig i sin ensidige plautinske Kreds, og 
Curtius, for hvem Sprogsammenligning er Alt; jeg troer ogsaa Lange er 
der, han betyder som Skribent over romerske Antiquiteter og lidt over 
romerske Forfattere ikke meget3. I Bonn er Heimsoeth noget forvirret 
og uklar; jeg troer, at efter O. Jahn, der var ivrig og fleersidig, er kommet 
den dygtige Jøde Bernays, men er ikke vis derpaa. Der er en Historiker 
med dygtig philologisk Dannelse, Schæfer (Leben des Demosthenes)4. Af 
disse tre Universiteter byder Berlin aabenbart meest for Archæologer. I 
Goettingen er Sauppe en dygtig Mand, men von Leutsch temmelig over
fladisk, Wieseler dygtig Archæolog5. I Halle eller Jena er nu Bergk; 
hvis jeg ikke feiler, ogsaa Bursian paa et af Stederne6. De seer, jeg 

1 Alle de af Madvig nævnte tyske filologer vil man finde omtalt hos 
Conrad Bursian: Geschichte der classischon Philologie in Deutschland (1883).— 
Leonhard Spengel, f. 1803, d. 1880; Karl Felix Halm, f. 1809, d. 1882; Wilhelm 
Christ, f. 1831, d. (1906?). 

2 Moritz Haupt, f. 1808, d.1874; Adolph Kirchhoff, f. 1826; Theodor Mommsen 
f. 1817, d. 1903; Emil Hiibner, f. 1834-, d. 1901. 

a Friederich Ritschl, f. 1806, d. 1876; Georg Curtius, f. 1820, d. 1885; Ludwig 
Lange, f. 1825, d. 1885. 

4 Friederich Heimsiith, f. 1814, d. 1877; Otto Jahn, f. 1813, d. 1869; Jacob 
Bernays, f. 1824-, d. 1881; Arnold Schaefer, f. 1819, d. 1883. 

6 Hermann Sauppe, f. 1809, d. 1892; Ernst Ludvig von Leutsch, f. 1808, 
d. 1887; Friedrich Wieseler, f. 1811, d. 1892. 

6 Theodor Bergk, f. 1812, d. 1881 (1857—69 prof. i Halle, derefter i Bonn); 
Conrad Bursian, f. 1830, d. 1883 (1869—74 prof. i Jena, derefter i Miinchen). 



BREVE FRA DANSKE FILOLOGER 207 

har ikke nogen meget decideret Mening. Noget kommer jo ogsaa an 
paa Stedets Tone og de ledende Personers Tilgængelighed og Villighed 
til at komme en Fremmed, der ikke slaaer sig fast ned, imøde. I Berlin 
er udentvivl Opholdet meget dyrt og Et og Andet ubehageligt for en 
Dansk. Det kan være, at der er større Flid og Ro i Leipzig eller Bonn. 
Det gjelder jo mere om at see hele Methoden og Standpunktet end om 
positivt Udbytte af Kundskab. 

Deres Breve til Prof. Ussing ere komne. 
Cand. Stenersen beder jeg Dem hilse meget venlig fra mig. 
Jeg beder Dem hos Deres Frue at udvirke mig en Formildelse i den 

Vrede, hun paa Deres Vegne sandsynligvis har havt imod mig, hvis hun 
har værdiget mig sin Vrede. Hun har ikke havt den formildende Erin
dring fra gamle Dage, paa hvilken jeg regner noget hos Dem, og hun 
har, som den ikke d i r e k t krænkede, turdet dømme strængere. Og dog 
vilde jeg meget nødig være altfor slet anskrevet hos hende, om jeg end 
ikke just idag af Geheimeelatsraad Vedel havde hørt omtale hendes intime 
Forhold til og naturligviis Indflydelse paa Hoffet i Athen1. 

Hvorledes komme Grækerne ud af den slemme Lauriumsaffaire2? 
og hvorledes forekomme saa de nuværende Grækere Dem i deres hele 
Væsen og desværre noget hovedkuls og sporadisk tilegnede vesteuropæiske 
Civilisation? 

Al Lykke til hvad der staaer tilbage af Deres Heise, og først nu til 
Vandringen tilvands og tillands i Grækenland! Kom glad og tilfreds til
bage til en tilfredsstillende Virksomhed! 

Deres hengivne 
/ . N. Madvig. 

3. 

Svend Grundtvig Hl C. Plougs. 

Platanvej 7. Maj 1877. 
Kjære Ploug! 

Da jeg virkelig ikke har „sovet" over Kæmpevisearbejdet, saa er jeg 
ikke heller bleven vækket — hverken blidt eller ublidt — ved Deres Raab. 
De maa tro, at min Ungdomskjærlighed til vor gamle Folkesang ingen
lunde er kølnet i Aarenes Løb, og De maa da kunne vide, hvilken „Sorg" 
— dyb og stadig Sorg, i en ganske anden Forstand, end De eller nogen 
anden kan føle en saadan i denne Anledning — det har været og er 

1 Fru Christensen underviste dronning Olga i malerkunst. 
2 Driften af de i oldtiden berømte sølvminer ved Laurion i det sydlige 

Attika blev 1864 genoptaget af Franskmanden Roux og Italieneren Serpieri, der 
kom i strid med den græske regering om ejendomsretten, en strid, hvori Frankrig 
og Italien blandede sig, men som bilagdes 1873. 

8 Kgl. bibl., Ny kgl. Saml., 1538, 2°, vol. 11. — Svar på en opfordring fra for
manden i .Samfundet til de.n danske Literaturs Fremme", C. Ploug, om at på
skynde udgivelsen af „Danmarks gamle Folkeviser", i hvilken der ved Grundt
vigs ansættelse ved universitetet 1863 var indtrådt en stansning (3dje del var 
udkommet 1862, 4de dels 1—4- hæfte i årene 1869—76). 
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mig, at mit „Kæmpeværk" skrider saa langsomt fremad og stundum synes 
at staa helt stille. Jeg trænger visselig ikke til „nye moralske Baand"; 
— de gamle er stærke nok og snære mig tit nok til Blods, uden at 
nogen ser det. Ikke heller trænger jeg til Tilskyndelser uden fra, som 
jeg heller aldrig har savnet. Jeg er Dem taknemmelig for den Iver og 
Varme for Sagen, som har fremkaldt Deres Skrivelse, ligesom jeg f. Ex. 
har takket Prof. Liebrecht i Liittich for haus „offenes Sendschreiben" til 
mig i Germania 1876. 

Men hverken andres eller min egen Iver og Utaalmodighed kan gjøre 
Sagen klar og beherske alle de Forhold, hvoraf en hurtigere Fremme af 
mit Hovedværk afhænger. De har tænkt Dem, at Sagen kunde fremmes 
ved en P r o t o k o l ; men jeg frygter for, at denne nyeste diplomatiske 
Panacé vilde her vise sig lige saa uvirksom som i andre og større For
hold; saa jeg maa bede Dem undskylde, at jeg her ikke kan følge Deres 
Raad eller underskrive Deres Opskrift. 

Grunden til den Langsomhed og de Afbrydelser, Folkeviseudgaven 
har maattet lide under, er ikke enten Dovenskab eller Karakterløshed fra 
min Side, men simpelt hen andre uafviselige Arbejder, der altfor meget 
have lagt Beslag på ['!] min Tid og min Kraft. Uafviselige i første Række 
ere da saadanne Arbejder, som paahvile mig i Embeds Medfør, hvorved 
da fornemmelig maa tænkes paa U n i v e r s i t e t s f o r e l æ s n i n g e r n e , der 
undertiden — saaledes som nu i de sidste halvandet Aar, da jeg har 
læst over dansk Litteraturhistorie — optage mig saa godt som helt. Dernæst 
har jeg ogsaa haft fuldt op af Arbejder, som ogsaa maa kaldes uafviselige, 
paalagte mig ved min Stilling og Tidsomstændighederne. Saadanne ere 
mine Eddaudgaver 1868 og 74; min norske Fejde 1867 og 6 9 1 ; Palladii 
Visitatsbog 1872; mine Retskrivningsordbøger 1870 og 72; E.T.Kristen
sens af mig udgivne og oplyste Jyske Folkeviser 1871 og 76; Tilveje
bringelsen, medens det endnu er muligt, af en fuldstændig, bevarende, 
haandskreven Samling af Færøernes Folkesange paa 1000 Ark, hvorpaa 
er arbejdet i fem Aar 1872 — 762 . Saaledes ogsaa den mig ved min 
Faders Død 1872 tilfaldne uafviselige Pligt til at tage virksom Del i Ord
ningen af hans Efterladenskaber og Udgivelsen af hans Skrifter' (Salmer, 
Ordsprog, Krønnikerim, Bragesnak, Kæmpeviser, Kirkespejl etc). Talrige 
ere ogsaa de Krav paa større el. mindre Tidsanvendelse, som stilles af 
Samfund og enkelte Personer, og som jeg ogsaa maa anse det for min 
Pligt at imødekomme. Jeg skal kun minde om de talrige Hverv, jeg i 
Løbet af de sidste 23 Aar har udført for det Samfund, hvis Formand 
De nu er, og i hvis Navn De taler. Ogsaa Vid. Selsk.8 og Arnam, Komm, 
have stillet Krav til min Arbejdskraft, som ej kunde afvises. Og mange 

* De bekendte afhandlinger i Hist. Tidsskr. 3, R. V og 4. R. I mod R. Keyser 
og „den norske skole": „Om Nordens gamle literatur, en anmældelse og en ind
sigelse'1 og „Er Nordens gamle-literatur norsk, eller er den dels islandsk og 
dels nordisk?" 

4 Ved Svend Grundtvig og Jørgen Bloch. Gfr. Ax. Olrik i Arkiv f. nord. 
filol. VI, 246ff. 

8 Grundtvig var bl. a. medlem af „Ordbogskomuiissionen". 
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ere de Forespørgsler, der rettes til mig fra inden- og udenlandske lærde 
og ulærde, og som jeg maa besvare. I de sidste Aar har jeg saaledes 
baade maattet yde Hjælp og Oplysninger til en s v e n s k Folkeviseudgave1 

og — efter en større Maalestok — været kaldet til Medarbejder ved en 
i Amerika omhyggelig forberedt kritisk Udgave af alle e n g e l s k - s k o t s k e 
Ballader, for hvilken min Udg. af DgF. tages til Mønster2. 

Fndnu kan bemærkes, at to Somre — Forelæsningsf'erier å 3 Maaneder, 
som er min bedste samlede Arbejdstid — har været unddraget mine litte
rære Arbejder ved min Hustrus Ophold i Svejfs og Tyskland 1873 og 74. 

De maa tro, kjære Ploug, at det ligger mig tungt paa Sinde, saa
ledes at se mit Hovedværk og Yndlingsarbejde sinket og besværliggjort, 
og De maa være forvisset om , at jeg stadig har for Øje at frigjøre mig 
saa m e g e t som m u l i g t for andre Arbejder og at s p a r e al den Tid 
jeg kan opdrive til d e t s Fremme. 

Det sidst udkomne Hæfte af Værket8, der vel — deri har De Ret 
— er mindre populært, men visselig derfor ikke mindre vigtigt end noget 
foregaaende, og som, dersom det var trykt i almindelig 8™ og med 
Korpus, vilde udgjøre nærmere 48 end 1:2 Ark, det blev det mig kun 
muligt at faa færdigt ved Hjælp af en mig af den nuværende Kultusmi
nister4 tilstaaet Fritagelse for et Halvaars Forelæsninger (sidste Halvaar 
75). Siden har jeg som sagt maattet læse tre Semestre over dansk 
Litteraturhistorie med Anvendelse af saa godt som min hele Tid, med 
Undtagelse af sidste „Sommerferie", da jeg udarbejdede de Danske Folke-
reveutyr, som havde ligget og ventet paa mig i 20 Aar. 

Nu —• inden jeg modtog Deres venlige Paamindelse — har jeg 
valgt (og kunnet med god Samvittighed vælge) et andet Forelæsningsæmne 
for de næste 3 el. 4 Semestre, som vil unde mig bedre Tid til litterært 
Arbejde, og jeg har afslaaet Tilbud af pekuniært fordelagtig Natur for 
den nærmeste Fremtid, for at kunne sætte fuld Kraft paa Udgaven af 
Folkeviserne. Og det er mit faste Haab, at jeg — skjønt jeg samtidig 
maa opfylde indgaaede Forpligtelser lige overfor den amerikanske Udgave 
af English and Scottish Ballads; maa for Vidensk. Selsk. udgive Esper
sens bornholmske Ordbog5; maa uden Vederlag forestaa Udarbejdelsen 
af en færøsk Ordbog6; samt varetage Udgivelsen af en Bække hidtil 
utrykte historiske Forelæsninger af min Fader fra 18387, og forberede 
saa vel en samlet Udgave af hans poetiske Arbejder8 som af Samlinger 
til hans Biografi, — skal faa det 1ste Hæfte af DgF.'s 5te Del færdigt 
i dette Aar, samt en Del trykt af Slutningshæftet til 4de Bind, hvilket 

1 H. Bergstromp udgave af Geijer och Afzelius: Svenska folkvisor (udk. 18S0). 
1 F.J.Child: The English and Scottish Popular Ballads (udk. 1882—189«). 
3 4de Dels 4de hæfte udk. 1876. 
4 1. C. II. Fischer. 
6 187o overdrog Vidensk. Selskab udgivelsen af Espersens manuskript til 

Grundtvig, der besørgede selve ordbogen trykt. 
6 Udarbejdedes efter Grundtvigs plan af Jorgen Bloch. 
7 „Mands Minde" udk. 1877. 
8 Heraf udkom i dele før Sv. Grundtvigs død 1883. 

Danske Studier 1907 14 
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jeg da haaber at faa færdigt og udgivet tillige med 5te Dels 2det Hæfte 
i Aaret 1878 K 

Dette er mit Haab og min Hensigt, og jeg har som sagt taget alle 
de Forholdsregler, der staa i min Magt, for at naa den. Ydre, skrevne 
Forpligtelser til at gjøre, hvad jeg af indre Drift heller end gjærne gjør, 
maa jeg derfor anse for.lige saa urimelige som unyttige; og jeg vover 
at haabe, at De, kjære Ploug, ved at læse denne Skrivelse vil faa Ind
trykket af, at det ej heller vilde være ganske billigt at kræve dem af mig. 

Deres med Højagtelse hengivne 
Svend Grundtvig. 

4. 

Karl Verner til N. L. Westergaard2. 

Århus d. (ite Marts 1875. 
Hojt agtede lir. Etatsråd — 

Det er med en noget pinlig følelse, at jeg i dette brev henvender 
mig som supplikant til hr. Etatsråden, thi jeg har til dette dristige skridt 
kun den tvivlsomme berettigelse, at jeg engang i 6 semestre har hørt 
forelæsninger over sanskrit, og da jeg, uden extraordinære evner, den
gang favnede så vidt i videnskaben, at jeg kun til mådeliglied kunde 
passe de enkelte discipliner, smigrer jeg mig ikke med at henhøre til 
den kategori af tilhørere, der huskes. Imidlertid er den sag, i anledning 
af hvilken jeg henvender mig til Dem, af en sådan betydning for mig, 
at jeg har måttet sætte mig ud over betænkeligheder, men jeg nærer det 
håb, at De, hojt agtede hr. Etatsråd, efter gennemlæsning af mit brev 
vil forstå og tilgive mig min dristighed. 

Jeg har til konsistorium indgivet en ansøgning om en understøttelse 
på 400 rdl. (af kommunitetets midler) til en rejse til de i nærheden af 
Danzig boende Kasuber. I min ansøgning har jeg fremhævet, at det 
kasubiske sprog er et aldeles selvstændigt slavisk sprog, der endnu venter 
på en undersøgelse; jeg har omtalt den store betydning, en videnskabelig 
behandling af det vil have for lingvistiken overhoved og i særdeleshed 
for den slaviske filologi, og endelig har jeg fremhævet de kvalifikationer, 
der formentligt skulde gore mig skikket til at foretage en sådan under
søgelse. At det hoje konsistorium vil erkende ønskeligheden af en un
dersøgelse af et hidtil ukendt jafetisk sprog, der tilmed er sin uddøen 
nær, derom nærer jeg ingen tvivl;, jeg frygter derimod for, al ansøgnin
gen skal strande på sporgsmålet om, hvorvidt ansøgeren er istand til at 
løse den opgave, han har stillet sig. Jeg er desværre en ukendt i den 
videnskabelige verden; i min ansøgning har jeg ikke kunnet henvise til 

1 5te dels 1ste hæfte kom 1877, 2det hæfte 1878, 4de del var ikke fuldendt, 
da Grundtvig døde. 

8 Universitetsbibl., Addit. 582, 4°. — I et brev af Vs 1875 til Vilh. Thom
sen (Karl Verner: Afhandlinger og' Breve, p. 282 f.) omtaler Verner, at han har 
skrevet til Westergaard. 
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tidligere produktioner, der vilde kunne have afgivet en målestok for min 
videnskabelige modenhed, og, da jeg har ført et noget indesluttet liv, er 
jeg kun personlig kendt af ganske enkelte videnskabsmænd. Jeg har søgt 
at bøde herpå ved i mit petitum at give en oversigt over den måde, på 
hvilken jeg har tilsigtet at nå min videnskabelige uddannelse, men inden
for en ansøgnings snevre grænser har jeg ikke kunnet gå i enkeltheder. 
Da det imidlertid er mig såre magtpåliggende, at De, hojt agtede hr. 
Etatsråd, hvis stemme navnlig i filologiske sager har så megen vægt, 
skal få en klar opfattelse af min hele stilling som begyndende videnskabs
mand, tillader jeg mig her at fremsætte nogle personalia, der måske, når 
ellers alt står lige imellem mig og en mulig medansøger, vil kunne bi
drage til en afgorelse i min favør. 

Efter afdøde rektor, prof. Ingerslevs1 råd og tilskyndelse kom jeg 
1804 til København for at studere klassisk filologi. Gennem sanskrit 
gjorde jeg bekendskab med den nyere komparative lingvistik, og denne, 
der bragte en vis stringens ind i etymologien, tiltalte mig i hojeste grad, 
så at jeg efterhånden udstrakte mine sproglige studier alt for vidt. Det 
gik omsider op for mig, at den klassiske filologi ikke var det rette mål 
for mig: i den skulde det kulturliisloriske være hovedsagen, det sprog
lige kun et middel, men jeg fandt min tilfredsstillelse udelukkende i sproget, 
og det kulturhistoriske havde for mig kun en meget underordnet inter
esse. Jeg forlod da den klassiske filologi og fortsatte derefter i længere 
tid med storre kraft mine studier i slaviske og gotiske sprog, dog uden 
at arbejde efter en bestemt plan eller have noget bestemt praktisk mul 
for qje. Denne stilling blev naturligvis snart uholdbar; det blev mig 
klart, at jeg måtte begrænse mig og vælge et speciale, og mit valg traf 
da de slaviske sprog, der tiltalte mig, fordi jeg her fandt levende sprog, 
der tildels havde bevaret de døde sprogs formrigdom. Det havde ganske 
sikkert været mere hensigtsmæssigt at vælge en magisterkonferens i nor
disk filologi, men min familie, der udelukkende består af folk i praktiske 
virksomheder, lod mig råde mig selv, og jeg havde ingen omgang med 
studérte folk, der kunde have vist mig tilrette. Ved forskud på arv og 
ved understøttelse fra min familie blev jeg sat istand til at foretage en 
rejse til Rusland, hvor jeg i et års tid studerede ved universitetet i St. 
Petersborg. Det var min plan efter endt examen at søge tilbage til Rus
land og tage ansættelse der, men under exameuslæsningen blev jeg i Kø
benhavn stærkt angrebet af brystsyge, og denne omstændighed har tvunget 
mig til at opgive hin plan: jeg turde ikke og tor endnu ikke betro mig 
til det barske klima i St. Petersborg. Jeg er mig fuldt bevidst, at en så 
speciel examen, som den, jeg har underkastet mig, ikke fører til noget 
herhjemme; til at opnå en sorgfri stilling som videnskabsmand hører der 
enten privat formue eller ualmindelige evner, og jeg har ingen af delene. 
Jeg har derfor sat det praktiske endelige mål, som jeg ved mine studier 
vil søge at nå, så lavt, som det er mig muligt; jeg vil være tilfreds, når 
jeg kunde opnå en ansættelse som assistent ved et af de københavnske 

1 C. F. Ingerslev, fra 1861 til sin død 1808 rektor ved Århus katedralskole, 
hvorfra Verner dimitteredes 1864. 

14* 
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biblioteker eller en anden lignende stilling, ved hvilken jeg til nød kunde 
skaffe mig mit udkomme og dog få tid til eget arbejde; at jeg må vælge 
coelibat, er en selvfølge. 

Med hensyn til mine studier vil jeg bemærke, at de, som hr. Etats
råden af ovenstående vil se, går i komparativ retning med slavisk som 
udgangspunkt. Som mit snevrere speciale har jeg valgt b e t o n i n g e n i 
de j a fe t i ske s p r o g , og det er egenligt nærmest for den sags skyld, 
at jeg ønsker at lære det kasubiske sprog at kende, men dette har jeg 
ikke turdet fremhæve stærkt i min ansøgning, da betoningen vistnok i 
manges1 ojne er noget alt for æterisk og flygtigt til at kunne gSres til 
genstand for komparative undersøgelser. Herom har jeg dog en anden 
mening; jeg har nu i c. B år koncentreret min opmærksomhed på dette 
sporgsmål, og det er min fulde overbevisning, at der, når man går ud 
fra de slavo-litaviske sprog, ved sammenligning med græsk og sanskrit 
vil kunne gives en pålidelig jafetisk tonelære. At del kasubiske i nævnte 
henseende kan være af så overordenlig betydning, ligger deri, at det er 
det eneste vest-slaviske sprog, som har bevaret den oprindelige frie be
toning, og det vil derfor være afgorende ved en rekonstruktion af den 
fællesslaviske tone, en rekonstruktion, der efter min overbevisning vil 
kunne lade sig gennemføre endogså til enkeltheder, medens man nu i 
den slaviske sprogskole end ikke aner, at der er et sammenhæng imellem 
de slaviske sprogs forskelligartede betoninger. 

I mit otium siden examen har jeg også behandlet et enkelt hidtil 
uoplyst punkt i den danske tonelære, ni. det såkaldte „stødende tone-
hold", der f. ex. findes i „far!", „hen" i modsætning til „fa'er", „ven". 
Næst efter at have vist dette sprogfænoméns gradvise griben om sig i 
dansk, påviser jeg dets etymologiske grund i oldnordisk og dets sammen
hæng med den sangtone (kromatiske tone som i græsk og sanskrit), der 
findes i det nærbeslægtede norske og svenske, f. ex. i sv. „kallar" 
(J"2). Jeg støtter mig navnlig til litavisk og lettisk, der også kender 
dette stødende tonehold. Af denne temmelig udførlige afhandling har 
jeg forelagt brudstykker for en yngre universitetslærer2, der i de senere 
år med stor velvilje har vejledet mig i mine studier, og hvis dom jeg i 
sproglige sager sætter meget hojt. At den metode, jeg har anvendt, og 
de resultater, jeg er nået til, har vundet hans bifald, skonner jeg deraf, at 
han har opfordret mig til at overveje, om jeg ikke kunde bruge afhand
lingen som disputats, noget jeg dog ikke har turdet indlade mig på, 
da det jo er et æmne, der ligger udenfor mit slaviske speciale. At 
afhandlingen ikke er udkommen, har sin grund deri, at jeg ikke tor fore
tage den endelige redaktion uden at kunne benytte de storre københavn
ske biblioteker. 

Desværre trues min videnskabelige løbebane nu med en afbrydelse: 
opnår jeg ikke den attråede understøttelse, vil jeg fra Majmåned være nød
saget til at tage plads som assistent på de herværende jernbanekontorer 

1 F. ex. Verners lærer C. W. Smith. 
2 Vilh. Thomsen. 
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og således vel for bestandig give afkald på al videnskabelig syslen. Jeg 
imødeser med ængstelse denne eventualitet. Af min familie kan jeg ikke 
opnå nogen understøttelse til at gennemføre mine planer: den har kostet 
særdeles meget på min uddannelse, og den venter forgæves at se et re
sultat af de skete opofrelser. Kunde jeg blot opnå et resultat, der — 
om end kun momentant — vilde kunne tælles efter klingende kroner, så 
vil jeg fremdeles kunne vente hjælp fra familien, indtil jeg engang er 
kommen i skub. Jeg håber, at hr. Etatsråden vil kunne fatte min pin
lige stilling; jeg beder endnu engang om undskyldning for min dristige 
henvendelse, men når det gælder livet, — in casu det videnskabelige 
liv —, vover man meget. 

Med dybeste højagtelse og ærbødighed 
Karl Verner, cand. mag. 



SVINEFYLKING OG »HAMALT« 

ET PAR BEMÆRKNINGER TIL SAKSES SAGNVERDEN 

AF 

AXEL OLRIK 

Om tre af Nordens sagnhelte fortælles det, at de har lært en 
særlig hæropstilling af Odin: Sigurd Fåvnesbane, Hadding og 

Harald Hildetand. Det synes værd nærmere at undersøge, 1) hvil
ken denne hæropstilling har været, og 2) hvorfor dens oprindelse 
er henført til Odin. 

Man træffer to betegnelser for den: svinfylking og at fylkja 
hamalt. Ifølge islandsk opfattelse betegner begge ord det samme, 
og denne mening deles — så vidt jeg véd — af alle nyere for
skere. Sagen fortjener dog en nærmere overvejelse. 

1. Hvad svinefylking er, står ret klart. Allerede navnet 
antyder hæropstillingens lighed med en svinetryne. Og sagalitera-
turen er ret fortrolig med hvad det vil sige: „At opstille hæren på 
den måde, at der er smalt fortil og bredest bagtil, det kalder man 
at svinfylke"l. En nærmere beskrivelse findes i Færeyinga-saga, 
hvor Sigmund Bresteson som fører for de afskårne vikinger giver 
følgende råd: „Nu skal vi gribe den udvej at danne svinfylking. 
Vi to skal være forrest, og så tre mænd og så fem, men skjold
bærere ud på begge floje; og så skal vi styrte mod deres fylking 
og se om vi kan bryde igennem"2. Her er opstillingens karakter 
af kile, og dens hensigt at bryde igennem, meget tydelig. 

En anden opstilling er den, at hæren står på linje med bred 
front, men fra dens midte går der en fremspringende „tryne" (rani) 
af de bedste krigere. Denne opstilling synes at være ret gængs 

1 Magussaga. Jeg anfører i det følgende ikke citaterne på islandsk, når 
de findes i Frilzners ordbog eller i Al. Bugge, Vestei'landenes indflydelse på 
Nordboerne, s. 221 ff. 2 Flateyjarbok I 140. 
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for storre hærmasser i sagatiden; men i pålidelige historiske kilder 
betegnes den dog aldrig som svinefylking, — dærimod i den 
islandske skildring af Bråvallaslaget, som nedenfor skal omhandles 
nærmere. 

Endnu i 13de årh. må en svinefylking af en eller anden art 
være i brug, siden Kongespejlet pålægger sin unge kriger, om han 
kommer i spidsen af svinefylkingen, da at passe vel på at skjold
rækken ikke brydes. Om der menes den egenlige Irileform, eller 
måske blot spidsen af den gængse hæropstilling, ses ikke ret; men 
del forste er dog naturligst. 

Af alt dette kan vi danne os et tydeligt billede af svinefyl
kingen. Den er k i l e formig , og et bimoment er den fast sluttede 
skjoldrække på siden, den er en opstilling' til slag (ikke til marsj) 
og dens h e n s i g t at g e n n e m b r y d e en anse l i g o p s t i l l i n g 
af fjender. 

Som taktisk ordning er den overordenlig simpel, og alle for
skerne er enige i at betragte den som fortsættelse af de gamle 
Germaners kileformede opstilling til angreb. Kun det faste tal i 
rækkerne og de sluttede skjolde på kanterne hæver den måske 
herover. Også navnet er gammelt. I seuromersk tid var „svine
hoved" det gængse soldaternavn for den kileformede opstilling 
(lånt fra de tjænende Germaner?), og endnu hos det 14de årh.s 
Sveitsere går samme navn igen. Hos Franker, Angelsakser o. s. v. 
kommer kileopstillingen ligeledes for. 

Det eneste mærkelige er, at en så gængs opstilling, og så lidet 
kunstig, skal henføres til Odins særlige visdom. Dog derom siden. 

2. Det andet udtryk, at fylkja hamalt, ligger udenfor den 
praktiske krigsførelse i sagaernes nedskrivningstid; og virkelig op
lysning om dets betydning får vi kun af skjaldedigte fra I l te årh. 
Markus Skeggjason skildrer i sin Eriksdrapa. hvorledes Erik Ejegod 
rykkede ind i Vendernes land: „Med skjolde lukkede den herlige 
mand om krigsfolket, så at det ene nåede det andet, hamalt fylkede 
han en stor hær, skjoldene klang mod hinanden"'. Om Harald 
Hårderåde hedder det i et digt af Tjodoif, at han fylkede hamalt 
da han som landeværnsmand i Gardarige hjemsøgte Ljeehernes 
land. Samme digter skildrer hans udrustning af kongeskibet, da 

1 Rgndu lauk nm rekka kindir | risnumaftr, svat hver tok afira; | hamalt 
(knåttu lilifar ylymja) | hildingr fylk5i lifli miklu (Eiriksdntpa 17; Fms. 
XI 304). 
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Niså-slaget skal holdes: „Den for freden omhyggelige konge bød 
den tapre fylking at fastgore skjoldene til hamlebåndene; kongens 
venner syntes mig at stå hamalt; den dygtige udøver af fortræffe
lige handlinger omgav den kraftig svømmende drage udenfor Nis-
åen med skjolde, således at det ene sluttede til det andet" l . Dette 
sidste sted kunde ved flygtig betragtning se ud som om der fyl
kedes hamalt også til søs; men ved nærmere eftersyn står der jo 
blot, at kongeskibet med dets skjoldrække og krigerskare så ud 
som en (land-)hær der stod ,hamalt' (syndusk mér at stavda hamalt). 
Hvad vi lærer af disse steder, er forst og fremmest, at hamalt ud
mærker sig ved den fuldstændige række af tætte skjolde. Den er 
for så vidt forst og fremmest en dækstilling, ikke som svinefyl-
kingen en angrebsstilling. Endvidere findes den ingensteds i disse 
skjaldedigte i forbindelse med et stort hærslag. Både med Harald 
overfor Ljecherne og med Erik Ejegod overfor Venderne er det 
den opstilling, hvormed hæren rykker ind i fjendtligt land. I begge 
tilfælde bruges den overfor slaviske folk, altså overfor stammer der 
mindre brugte den planmæssige krigsførelse end det pludselige over
fald i flanke eller ryg. Opstillingen i hamalt, o: den fuldstændig 
lukkede række af skjolde, skal øjensynlig sikre mod sådanne an
greb; de t er o p s t i l l i n g til m a r s j i fa r l ig t f j ende land . 

Det er ojensynlig en kunstigere opstilling end den simple kile
form. Den går ud på ikke at frembyde nogen sårbar flade, og at 
være rede til nårsomhelst at afvise angreb fra en hvilkensomhelst 
side. Navnlig med en „stor hær" som Erik Ejegods må der et 
vist førersnille til for at få den til at virke ret, når den skal tjæne 
som hele hærens marsj-orden. Dens rolle har da været en lignende 
som karréen i nyere krigsførelse; men dens form har sikkert været 
en anden, muligvis giver lignelsen mellem den hamalt-fylkede hær 
og det tæt besatte skib et vink i så henseende. 

Også o r d e t hamalt giver en antydning om formen. Hidtil har 
forskerne ladet det uforklaret. Der kan dog næppe være tvivl om, 
at det hænger nær sammen med hamla, kullet ko; hamalkyrni, 
korn uden stak; hamall, gildet vædder. Tillægsordet hamall må 
betyde den, der mangler eller er berøvet noget der skulde rage 
frem. At fylkja hamalt vil da sige en kullet fylking; en fylking 
der mangler de sædvanlige udløbere eller horn. Den mangler de 
udløbende floje, fordi de vanskeligst kunde værges mod pludselige 

1 Heimskr. Har. IiarSr. 2. 63 (F. Jénssons udg. III 76. 160 IV 209. 227.). 
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angreb; hele hærmassen er trukket indenfor den sluttede skjold
række. 

Således er svinfylkiny og fylkja hamalt to forskellige ting, eller 
rettere er hinanden modsatte. Det ene er en „kileopstilling", det 
andet en „kullet opstilling"; den ene til angreb i slag, den anden 
til dækning i fjendtligt land. At overgangsformer kunde opstå, vil 
jeg ikke nægte; men væsenlig beror blandingen dog på, at Islæn
dingene ned i tiden intet vidste om hamalt og derfor troede det 
identisk med svinfylking. 

3. Vi går nu atter til sporsmålet om Odins lærdom. I k i l 
der fra v i k i n g e t i d e n henføres a l e n e hamalt til Odins 
v e j l e d n i n g (Reginsmål 23), han h a r i n t e t med sv ine fy l -
k ingen at gore . Dette svarer godt til hamait-fylkingens sjældnere 
brug og kunstigere bygning, og ikke mindre til dens anvendelse 
som en vikingekunst, når man skal rykke frem gennem et ukendt 
og skovvokset fjendtligt land. 

Lad os derfra gå til de senere Odinssagn. Skjoldungasaga 
giver en skildring af fylkingen i Bråvallaslaget: „Således var det 
som Brune havde sagt, at Hring havde svinefylket sin hær: da 
var fylkingen så tyk at se over. at der var tryne på dens front 
(rani å brjåsti), men samtidig så lang at den ene arm nåede til 
åen Vatå, og den anden til Bråviken". Her har forf. skildret svine-
fylkingen i lighed med sagatidens sædvanlige opstilling for storre 
hære: en lang linje med en fremskudt spids på midten. 

Til Hadding giver Odin en vejledning i, hvorledes han skal 
stille sin hær: i forste række to, i anden række fire, i tredje otte, 
og fremdeles dobbelt op, samt slyngekastere og bueskytter bagerst 
(Sakses forste bog). Hvis dette princip gennemføres matematisk, 
vil der fremkomme en ganske upraktisk opstilling med lange en-
mands-rækker yderst på flojene. Men meningen er formodenlig, 
at skabe en opstilling hvis midlerspids glider jævnt over i en bred 
frontlinje; — altså omtrent som i Skjoldungasagas Bråvallaslag og 
i tidens gængse hæropstilling. Tænkeligt er det dog, at der 
menes en ren kileopstilling; men i så fald er tanken meget dårlig 
udtrykt. 

Endelig har vi den cornuta acies, den „hornede" eller vel 
rettere trynede slagorden, som efter Sakses fremstilling Harald 
Hildetand lærer af Odin. Jeg skal ikke her gengive beskrivelsen i 
sin matematiske udførlighed, men blot minde om de vigtigste led: 
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forreste 
hærdeling. 

unge mænd 
med kastespyd. 

ældre krigere, 

slyngekastoro. 

blandet deling. 

bagerste deling. 

forrest tre kileformede afdelinger, af hvilke den midterste er den 
storste, dernæst en linjeopstilling af alle våbenarter (1. unge spyd
kæmper, 2. gamle pålidelige krigere, 3. slyngekastere, 4. hærens 
hovedmasse); endelig tre kiler af samme art som de forste, men 
med front bagud, for at dække hovedhæren mod angreb i ryggen. 

Sakses udførlige beskrivelse af denne opstilling kan ikke høre 
fortællingen til; han må have den fra anden side, og da sikkert 

fra en eller anden hær-
= - _ fører, siden han med tal 

kan gore rede for mand
skabets fordeling i hver 
trop. Der må altså ned 
til Sakses tid have holdt 
sig en krigersk tradition 
for denne hærordning; 
nærmest ligger det at 
tænke selve Absalon som 
hjemmelsmand. 

I denne fint byggede 
opstilling finder vi tre 
led: 1) Kilen indgår som 
led, tredobbelt, og med 
en vis frihed i bevægel
sen, der ellers er ukendt. 
2) Hovedmassen har den 
sædvanlige linjeopstilling. 

3) Bagtroppen er formeret som fortroppen, men således at den 
kan gore modsat front og afværge et bagangreb. Således forener 
denne opstilling alle sin samtids væsenligste elementer: 1. svin-
fylking, 2. linjeopstilling, 3. rygdækningen i hamalt. Den er en 
genial forening af dem alle. 

Det er givet, at Sakse har sin kendskab fra en hærfører, der 
har kendt i enkeltheder, eller i det mindste har gjort forsøg med, dens 
praktiske anvendelse. Det i opstillingen mest ejendommelige er de 
tre kilefylkinger, der dækker ryggen. Det forudsætter kamp i egne, 
hvor man er udsat for pludselige angreb. Indenfor den Sakse 
nærliggende krigsverden passer dette i særlig grad på et enkelt 
sted, Venden; ti det hørte til Vendernes ejendommelighed sjælden 

Svinefylking {cornuta acies) efter Sakses beskriv. 
(Danmarks Riges Historie.) 



SVINEFYLKING OG HAMA1.T 219 

at levere åbent slag, men hyppig at ligge på lur og kaste sig over 
fjenden ved gunstig lejlighed. 

I Venden var det netop, at de danske under lignende forhold 
— på Erik Ejegods tog — havde anvendt Aarøa^-fylkingen. Intet 
under, at den samme krigskunst — under hans sonnesons lange 
Vender-kamptid — optræder i finere udviklet form, under disse 
Danmarks sidste vikingetog og som en sidste blomst af den krigs-
teknik som vikingetiden udviklede. 

4. Det navn, hvorunder Sakse har kendt denne cornuta acies, 
har formodenlig været svhifyJking ligesom hos Islændingene; og 
den indeholder jo også, foruden meget andet, svinefylkingens 
karakteristiske elementer. Selve dette navn har jo også altid haft 
ævne til let at fange soldaternes øren. 

På den anden side er rygdækningen et nok så væsenligt træk 
i den hele bygning; og i så henseende slutter den sig til hamalt-
fylkingen. Ja hvis den indeholder traditioner fra Erik Ejegods 
Vendertog, falder der herfra lys tilbage over det ældre danske 
hamalt. Det ligger da nærmest at opfatte det som en noget lang
strakt slagorden, der åbnes og sluttes med en eller flere kiler og 
iøvrigt omspændes af en skjoldkæde. 

Mærkeligt er det for øvrigt, at vi ikke kender et eneste eks
empel på anvendelsen af hamalt fra hele den norske verden, men 
alene fra Varægerne i Rusland og Danskerne i Venden. Vi kan 
forstå, at ordets betydning ikke er udjagtig fastholdt i Islæn
dingenes minde, når de ikke har haft stort at gore med sagens 
virkelighed. 

Til de nordiske krigerskarer i Østersølandene — så langt har 
vi kunnet følge hamalt-opstillingen, og heller ikke længere. Det 
ligger nærmest at opfatte den som en hjemlig kunst; vikingerne 
var jo nyskabere på ikke få af krigens områder. Skjoldborgen 
spiller en uhyre rolle i hele deres krigskunst, og dette er jo en 
levende og vandrende skjoldborg. Opfindelsen af den lå så nær for 
vikingeskaren. Skjoldrækken langs skibets bord var hans faste 
værn i kamp på havet og på kysten; vovede han sig langt ind i 
land, måtte han skabe dette værn igen, for i de øde og utrygge 
egne at kunne føre flokken frelst ud af faren. Og var forst dette 
levende krigsskib på landjorden engang opfundet, vilde man ved
blive at udvikle det til en mekanisme, der omfattede alt stQrre 
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skarer og virkede finere og finere, indtil vi i Sakses skildring af 
opstillingen møder den sidste udfoldelse af denne idé. 

Men selve opfindelsen, fremgået som den var af øjeblikkets 
fare, stod som Odins indgivelse til den dristige krigersjæl. 

Sådan er i alt fald den rimeligste formodning om oprindelsen 
til denne krigskunst. 

(Denne lille undersøgelse er bleven til nærmest som en kritisk til-
fojelse til Alex. Bugges — i så mange henseender hetydningsfulde — 
„Vesterlandenes indflydelse på Norden". Tanken om at Sakses beskri
velse af Harald Hildetands hæropstilling i virkeligheden gælder de taktiske 
opstillinger fra Valdemars Venderkampe, har jeg fra forst af fået fra 
Jahn, Danmarks krigsvæsen i middelalderen (1825) s. 280—95, som jeg 
dog ikke har fulgt i enkeltheder. På de enkelte afdelingers og våben-
arters rolle i Sakses svinfylking skal jeg ikke komme nærmere ind her.) 
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SAMLARVXRKSAMHETEN på det folkloristiska området under det sista 
årtiondet har frambragt en oofverskådlig mangd af vetenskap-

ligt material. Icke blott organiserade såliskaps intensiva arbete, men 
också enskilda personers frambringelser uppvisa håpnadsvackande 
resultat. Behofver jag nåmna namnet på den storsta samlaren af 
tyska folkminnen, dr. R i c h a r d W o s s i d l o , hvilken i en gymnasii-
larares anspråkslosa stållning i den lilla staden Waren har upp-
muntrat ofver 700 landsmån till att uppteckna mecklenburgska folk
minnen? Eller skall jag påminna om den nu aflidna estniska pastorn, 
dr. J a c o b H u r t , som efterlamnade ofver 100,000sidor manuskript 
af ca. 1000 hjalpande hånder? 

Att denna snart sagdt oåndliga rikdom af dokumenter kom
mer att bilda en bred och fast grundval for jåmforande folkminnes-
forskning, år ett påtagligt och gladjande faktum. Men å andra 
sidan vårkar densamma på den samvetsgranna forskaren nåstan 
tryckande. lian formår knappast tillegna sig sitt eget folks hop-
samlade material. Huru skall han då hoppas på att, såsom det 
tillkomme honom, kunna folja samlarvårksamhetens rastlosa frnm-
steg i de mest olika lander och på olika sprak? Redan anskaf-
fandet af de vida omkring spridda tryckalstren ar i våra dagar 
ett svart foretag. Men den vida storsta delen af stoffet forefinnes 
blott i håndskrift i e t t exemplar på en ort, och det kommer sa-
kert att gå många generationer, innan krafter och medel åro an-
skaffade till utgifvandet af den altjamt fillvåxande mångden. For 
en folklorist, som icke forfogar ofver obegrånsade medel och obe-
grånsad tid och icke ager en ovanlig språkbegåfning, kvarstår så-
lunda endast en utvåg: h a n s m e d f o r s k a r e s h ja lp . 

Men huru skall denna hjalp uppnås? Till hvem vågar man 
vånda sig? I huru hog grad skall man våga besvara en annan? 

1 Denne artikel udkommer samtidig på tysk i Finnisch-ugrisdie Forschungen. 
Udg. 
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Huru skall man godtgora hans besvar och omkostnader? Dessa 
ofvervågelser hafva val afskrackt mangen grannlaga forskare, och 
icke utan grund. Svårligen kan man anmoda en starkt upptagen 
vetenskapsman om att på hvilken tid som hålst vara beredd att 
genomsoka en mångd håndskrifter for frammande behof och dess-
utom sorja for afskrifvare och ofversåttare. Men utan denna for-
utsåttning år en vårklig ocTi i ratt tid behoflig hjalp knappast tank-
bar vid elt vetenskapligt arbete. 

Då jag i sistforgångna juni månad samtalade om dessa be-
kymmer med afseende å vår vetenskap med den utmårkta for
skaren och låraren i folkminnen vid KOpenhamns universitet, dr. 
Axel Ohik, kommo vi till det resultat, att en intornationel forening 
till omsesidigt bistand maste upprattas. For det forstå galide det 
for oss att ordna formedlingen af afskrifter, utdrag och ofversått-
ningar af håndskrifter och svårtillgångliga tryckalster. Detta skulle 
mojliggoras genom en lokalforening i hvarje land, hvilken skulle 
forfoga ofver studerande och andra icke altfor dyra arbetskrafter 
till att ur de for densamma tillgangliga samlingarna låta utsoka, 
afskrifva, eventuelt också ofversatta det onskade, och hvilken dess-
utom vore beredd att formedia melian sina egna medlåmmar och 
andra lokalfGreningar med afseende å bestållningar och hvilken, ifall 
det blefve nodvandigt, kunde garantera for desamma. Redan for 
sistberorda risk, men också for att forhindra Iåttsinniga beståll
ningar, borde det inforas en måttlig medlemsafgift en gang for 
alla for hvarje medlem af lokalforeningen. Några beståmningar 
mot missbruk af for vetenskapliga forskningar anfflrtrodt material 
borde också faststållas, framfor allt for att forebygga totalpublika
tioner ur frammande samlingar utan sårskild tillåtelse. 

Tillsvidare vore det icke nodvandigt att fordra mer ån denna 
formedling af materialutbyte af en lokalforening och dess bestyrelse 
for att icke forsvårad ensammas grundlåggning under mindre gyn-
samma forhållanden. Det egna intresset' for saken skulle redan i 
allmånhet fora till, att ett lands samlingar såvidt mojligt skulle 
sammanforas på e t t uppbevaringsstalle och att desamma skulle 
ordnas efter innehåll, så att icke hvarje bestållare alitid vore nod-
sakad att ånyo bestrida omkostnaderna for genomsokandet af hela 
det spridda och kaotiska materialet. Katalogerna kunde allra forst 
medels anvisning af nummer eller sidor angifva de olika slagen af 
på samma ort forvarade folktraditioner. Småningom borde emellcr-
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tid också utarbetas forteckningar ofver olika temata. Behofvet af 
Omsesidig hjalp skulle blifva den basta sporren till taflan i syste-
matiskt ordnande. 

Ett forbund af lokalforeningar kunde langre fram utofva in-
flytande på de vetenskapliga upplagorna af folklorisliskt maferial 
både med afseende å befordrandet af enhetlig plan som å ofver-
vinnandet af språkliga svårigheter. AU de landsman, som hafva 
tagit del i arbetet, darnast hafva ratt till frukterna af samlarvårk-
samheten, år naturligt och obestridligt, ty utan publikationer på 
det inhemska språket uppratlhålles icke intresset for folkminnena. 
Också finnes det folkminnen, isynnerhet de metriska, hvilJca i hvarje 
håndelse maste offentliggoras på originalspråket. Men man kunde 
t. o. m. i sistnåmda fall bifoga ett referat på ett varldsspråk. såsom 
t. ex. i de tre banden setukesiska sanger af dr. J. Hurt, i hvilka de 
73<> + 710 + 474 sidorna estnisk dialekttext åtfoljas af en uf forlig 
innehållsangifvelse af 88 + 168 + 137 sidor på tyska. Nu ofver-
vager man på allvar med tanke på de ca. 20.000 finska och 10,000 
estniska sagovarianterna, huruvida det icke vore mest åndamåls-
enligt att utgifva desamma, så val som alla ofriga sagor i vad-
den. på ett for fackmannen allmånt tillgångligt sprak i så kort refe
rat som mojligt samt att på originalspråket trycka blott ett urval 
af de basta uppteckningarna in extenso. Utan att forfoga ofver 
penningemedel kunde forbundet utratta mycket i denna riktning, i 
det detfa genom att gifva sin signatur skulle rikta forskarnes 
uppmårksamhet på publikationer, som motsvara forbundets anda-
mål, och sålunda underlåtta dessas afsåttning. 

Slutligen borde forbundet arbetapå hdjandet af folkminnesforsk-
ningen på en strångt skolad disciplins nivå och på inforandet af 
denna vetenskap som studieåmne på universileten. I Kristiania 
beklåder Mol tke Moe med ara den forstå professuren i „norsk folk
tradition och medeltida literatur". Vid universitetet i Helsingfors 
hafva under de senare åren icke så få kandidat- och licentiat-
examina blifvit aflagda i den af en e. o. professur representerade 
„finska och jamforande folkdiktningsforskningen" isynnerhet af lårare 
i modersmålet och fåderneslandets historia'. I Kopenhamn har dr. 
Olr ik såsom foretradare af „nordiska folkminnen" bland studen-

[' Nu har den filosofiske sektion gjort indstilling til konsistoriet om at 
professoratet overgaar til ordinært. Et folkemindeseminarium er oprettet iår. 

Udg.] 
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terna våckt ett synbart intresse; det skulle blott behofvas examens-
ratt, for att den ansedda stållning, som denna vetenskap har sedan 
Sv. Grundtvigs tid, skulle blifva såkerstålld for framtiden i Dan
mark. Likaledes skulle den tyska folkminnesforskningen, hvilken kan 
peka hån på broderna Grimms initiativ och Reinhold Kohlers 
forarbeten, utveckla sig finnu kraftigare, om dess framstående re-
presentanter hade mera tillfålle att uppmuntra och leda den stude
rande ungdommen vid universitetet. 

I utarbetandet af f'6ljande statuter har en ung, for folkminnena 
energiskt arbetande svensk, G. W. von Sydow, tagit del. For en 
del forbåttringar hafva vi att tacka utgifvarens af „Zeitschrift des 
Vereins flir Volkskunde" i Berlin, dr. J. Boltes godhetsfulla an-
niårkningar. Forslag till åndringar och anmalningar af uppråttade 
lokalforeningar kunna tillsvidare såndas till en af undertecknarna af 
forbundets statuter. 

Helsingfors den 23 nov. 1S07 KAAHLE KROHN 

STADGAR FOR FORBUNDET F. F. 

§ 1. Forbundets namn betecknas med „F. F." (Folklore Fel-
lows, Folkminnes-Forskare, Federation des Folkloristes, Folkloristi-
scher Forscherbund). 

§ 2. Forbundet har till åndamål: 
a) att gora folkloristiskt material ur olika lander tillgångligt 

for forskarna samt att utgifva forteckningar ofver dylika samlingar. 
b) att befordra utgifvandet af vetenskapligt tillfredsstållande 

publikationer af folkloristiskt material på ett lått tillgångligt sprak 
eller ledsagadt af utdrag på sådant. 

§ 3. Genom forbundets formedling kan anskaffas afskrifter, ut
drag och ofversåttningar af håndskrifter och svårtillgångliga tryckal-
ster ur offentliga och såvidt mojligt också ur privata samlingar. 

§ 4. Det genom forbundet anskaffade materialet får icke utan 
sårskild tillåtelse anvåndas till andra åndamål ån vetenskaplig forsk
ning (d. v. s. icke for totalpublikationer). Om material begåres, som 
tillfålligtvis skall anvåndas till ett vetenskapligt arbete i eget land, 
så år formedlaren beråttigad att under en beståmd tid undanhålla 
detsamma. 
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§ 5. For hvarje land, som år representeradt i forbundet genom 
medlemmar, bor finnas en lokalstyrelse eller ett ombud, som for-
medlar bestållningar på material. 

§ 6. Vid intråde i forbundet skall till bestridande af forbundets 
lopande utgifter och till betåckande af den risk, som lokalstyrelsen 
eller ombudet påtaga sig vid bestållningar, till dessa en gang for 
alla inbetalas 10 francs. 

§ 7. Meddelanden från forbundet till dess medlemmar til I— 
såndas gratis. Vid afskrifning af låttlasta original betalas for 1000 
bokståfver ca. 0,35 francs eller ca. 1 franc for arbetslimme. Kolla
tionering och efterforskning betalas med hogst l1/* francs for timme. 
Detsamma galler for kopiering af svårlfista original och ofversått-
ningar (NB. litterfirt anvåndbara ofversåttningar efter ofverenskom-
melse). I storre stader kan vid stort afstand och begransad till-
gånglighet med afseende å afskriftstallena en motsvarande godt-
gorelse af tidsforlust blifva fastsatt. 

§ 8. Ett redaktionsutskott af 3 personer offentliggør med
delanden rorande de handskrifna samlingarna och redovisning om 
begagnandet af desamma. 

§ 9. Detta utskott har rfittighet att åt publikationer, som mot-
svara forbundets andamål, tilldela dess signatur. Tillsvidare utgifvas 
„International series" och „Northern series" af „F. F. publications", 
den senare omfattande det skandinaviska och det finsk-estniska 
materialet. Nya serier kunna med tillhjålp af lokalstyrelserna upp-
råttas af utskottet. 

§ 10. Utskottet våljes på tre år på en allmån kongress eller 
genom skriftlig votering med en rost for hvarje lokalstyrelse resp. 
hvarje ombud. På samma sått rostas om forandring af forbundets 
stadgar, hvartill alitid kråfves en pluralitet af två tredjedelar af 
rostantalet. 

Axel Olrik, C. W. von Sydow, Kaarle Krohn, 
Kobenhavn. Roimeby, Sverige. Helsingfors, Finland. 

F. F. PUBLICATIONS NORTHERN SERIES 1 

Forbundets signatur har af interims-redaktionsutskottet blifvit 
tilldelad de tre namda banden estniska sanger af J. Hurt. Dessas 
fullståndiga titel lyder på latin: 

Danske Studier 1007 l o 
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Monumenta Estoniae antiquae vel Thesaurus antiquus, carmina, 
sermones, opiniones, aliasque antiquioris aevi commemorationes 
Estonorum continens. Permultis sociis adjuvantibus collegit et 
edidit Dr. Jacobus Hurt. Pars prima: Carmina popularia. Vo
lumen primum, secundum, tertium, Helsingforsiae, sumptibus et 
typis Societatis Litterarum Fennicae 1904—7. I det hela LXXVIII + 
1920 (etniska) + 393 (tyska) = 2401 pagina stor oktav. Pris 16 + 
16 4- 10 = 42 francs. 

F6r det moderata priset af endast 30 francs (inklusive de 
betydliga postutgifterna) sandes detta vårk, som omfatlar alla de 
s. k. setukesiska sångerna, till forbundet „F. F."s medlemmar genom 
den finska lokalstyrelsen i korsband. 

F. F. PUBLICATIONS NORTHERN SERIES 2 

Som andra vårket med forbundets signatur utkommer genast: 
Hjalmar Thuren , Folkesangen på Færøerne (The folksong 

in the Faeroe Islands, with excerpt in german). København 1908. 
Sandes likaledes for ett moderat pris till forbundet F. F.s med

lemmar af den danska lokalstyrelsen. 
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VILH. ANDERSENS ,ERASMUS' 

Vi Ih. Andersen: Tider og Typer af dansk Aands Historie. Erasmus, første Bog. 

„Jeg tvivler aldrig paa mit Indtryks Rigtighed, men ofte paa min 
Evne til at forme det i Ord". Saadan omtrent har G. Brandes sagt om 
sig selv. — Er der noget, man ikke tvivler paa overfor Vilh. Andersen, 
saa er det hans Evne til at forme sine Tanker i Ord. Tvært imod. I 
den Grad er Erkendelsen af hans Stilkunst gaaet ind i den almindelige 
Bevidsthed, at det er nærved, det har skadet hans Anseelse som Viden
skabsmand. Hvor Sproget er saa gnistrende vittigt, saa tindrende klart, 
saa legende skont, dér kan vist ikke ligge nogen rigtig solid Viden bagved 
— saadan er der virkelig blevet ræsonneret. 

Dette er nu ikke blot en stor Utaknemmelighed mod en af de faa, 
de altfor faa, der har gjort et virkeligt Arbejde for vor Litteratur, men 
det viser tillige en mærkelig Mangel paa Evne til at læse og forstaa og 
skatte det Modersmaal, hvorom vi synger saa kont. Thi Vilh. Andersens 
Stilkunst beror jo paa, at han som ingen anden er indviet i alle Moders-
maalets Hemmeligheder. Han kender dets dunkleste Barndomsminder, 
han forstaar dets halvkvædede Viser. Han er Sprogkender og Sprog
dyrker saavel som Litteraturkender og Litteraturdyrker. 

Maaske Vilh. Andersen har haft en Fornemmelse af denne stille 
Kritik. I saa Fald har han mødt den paa den værdigste Maade ved sin 
ny Bog: „Tider og Typer af dansk Aands Historie". Det er den danske 
Humanismes Historie, givet gennem Skildringen af en Række af dens 
mest typiske Skikkelser: Saxo, Petrus Parvus, Erasmus Lætus, Jon Venn-
sin, Hans Resen og Ole Borch, altsaa fra 1200 til 1670 — et saadant 
Indhold turde vidne om en Lærdom, der er saare sjælden og aabenbart 
vil blive endnu sjældnere i vore „nysproglige" Tider. Jeg skal ikke ind
lade mig paa at kritisere dette Indhold; kan nogen gore det, er det i 
al Fald ikke mig; jeg vil blot gore opmærksom paa, at i Modsætning til 
Vilh. A.s andre Bøger slutter denne med en Redegørelse for hans Kilder. 

Men „Tider og Typer" giver mere endnu. Mens dens egentlige 
Indhold er mere objektivt end noget, der hidtil er udgaaet fra V. A.s 
Haand — „Poul Møller" maaske undtagen — saa giver han i en hojst 
interessant Fortale „Om at skrive den danske Aands Historie", en Rede-
gorelse for sin Metode, Synspunkter for hans forudgaaende Værker og et 

15* 
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perspektivisk Blik ud over det, han ser som sin Fremtids Opgave. Dette 
Rids af Udviklingsgangen i hele hans litterære Produktion vil forhaabentlig 
hjælpe det storre Publikum til den Forstaaelse af hans Værk, som det 
fortjener; hans Klarlæggelse af den filologiske Metode, han bruger, en 
Metode, hvor alt er draget med ind i Undersøgelsen, Sprogets Sjæl saa 
vel som dets Legeme, er utvivlsomt i sig selv noget af det aandfuldeste, 
han har skrevet. 

Og endelig er selve Fremtidsopgaven, — „videnskabelig set . . . en 
Tolkning af den danske Aands Historie gennem dens Typer; kunstnerisk 
set . . . et Forsøg paa at skrive dens Epos" — alene ved det storslaaede 
i sit Anlæg, saa værdifuld vækkende for os, der altid har saa travlt med 
vort lille Land, at vi har al Grund til at modtage Bebudelsen med Tak 
og Fortsættelsen med et aabent Sind. 

Ida Falbe-Hansen. 

GRONLANDSVERSET 
(Smlgn. DSt. 1904, 210 flg. og 1905, 171.) 

Som Axel Olrik har vist i sin anmeldelse af A. A. Bjornbo og Carl 
S. Petersens bog om Claudius Swart, maa gronlandsverset opfattes som 
„en efterliguing eller en travesti af folkeviserne". Forsaavidt har de to 
nævnte forfattere truffet det rette, naar de i sin bog (s. 150 —108) siger 
om verset: „En vise med et saadant Begyndelsesvers vil dog næppe kunne 
findes i den nordiske Overlevering". Men et bestemt vers, som sandsynlig 
har været forbillede for efterligningen, kan paavises. Forbilledet maa vist 
ha været en oprindeligere form af begyndelsesverset i den svenske folke
vise „Kung Speleman" (Arwidsson nr. 10): 

Dher bodde een kiempe vid Helsingborg, 
Kung Speleman mande han heta, 
Yisst hade lian mera boda solf, 
An andra flasket dhet feta. 

Uren drifver noran, och liafvet sunnan for noran. 
Der er ialfald mer end en ydre, formel lighed mellem dette vers og 
gronlandsverset: 

Ther boer eeynh manh secundum eyn Gronelandz aa, 
ooc Spieldehhedh mundhe hanyd lieyde; 
meer hawr han aff „nideflldh", 
een hanh ha[w]er flesk hi[n]th feyde. 

Nordbum driuer sandhin naa new new. 
Her maa være et nærmere slegtskab. Og overensstemmelsen mellem 
omkvædet i grbnlandsverset og de forskjellige former af omkvædet i 
„Helmer Kamp og Angelfyr" (DgF. nr. 19) og i „Kung Speleman" for
klarer sig da af sig selv. Vi har i grSnlandsverset at gjore med en ud
lober af de nordiske viseformer, som indeholder et minde om holm
gangen paa Samso. 

Verset faar herved oget interesse. Som Sophus Bugge forst har set 
(DgF. III s. 790) er der et nært slegtskab mellem visen om „Kung Spe-
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leman" og visen om „Helmer Kamp og Angelfyr*. Axel Olrik (Sakse II, 
s. 59) taler ligefrem om „en fællesnordisk folkevise (dansk, svensk og 
færosk, DgF. nr. 19)". Vi har i „Kung Speleman" sandsynlig kun at se 
en forhenværende dansk variant til „Helmer Kamp og Angelfyr*. Derpaa 
tyder det allerede, at handlingen i „Kung Speleman" er henlagt til egnen 
om Helsingborg. Gronlandsverset gjor det nu endnu sandsynligere, at den 
svenske vise er en gammel dansk variant, og verset viser vel snarest, at 
denne variant har været kjendt paaFyn1. — „Kung Speleman" i den fynske 
viseform svarer til „kongen af Opsal (Opsell)" i den danske. Det er vel 
ikke for dristigt i „Speleman" at se en omtydning af det virkelige navn 
Spjeldebedh, som gronlandsverset har bevaret. Derimod er det vel 
for dristigt at ville trække nogen slutning af den lydlighed, som der uneg-
telig er mellem Spjel lebedh, opr. Spjallbuili og Opsell, Opsal, 
opr. Uppsalir — ligheden mellem lydforbindelserne „spjell" og „psell", 
opr. „spjall" og „psal"? 

Kristiania 22. aug. 1907. Karl Aubert. 

KRISTIANIA BYMÅL 
Amund B. Larsen: Kristiania bymål. Vulgærsproget med henblik på den 

utvungne dagligtale. Utgit ar bymålslaget. Krnia. 1907. 
I og for sig er en undersøgelse af de norske købstæders, og da 

særlig Kristianias og Bergens, vulgærsprog af stor værdi, både for at 
forstå den norske sprogudvikling i det hele og for at komme til klarhed 
over det særdeles vanskelige spørgsmål, hvilken betydning for den almin
delige sprogudvikling man kan tillægge købstædernes befolkning. Af 
danske købstadmål, som i den henseende kunde gore krav på særlig 
opmærksomhed, kunde nævnes de sønderjyske handelsbyer Åbenrå og 
Flensborg, Odense, hvor vi har en sikkert pålidelig fræmstilling af lyd
forholdene hos von Haven fra 1742, Århus, hvor adskilligt Hoysgaardsk 
nok endnu kan påvises, Sundkøbstæderne København og Helsingør, vist 
også Trelleborg og Ystad. Selv om det danske sprog i Flensborg og de 
sydskånske købstæder har lidt meget, er der ingen tvivl om, at de endnu 
vil kunne yde bidrag til spørgsmålets besvarelse. 

Men vi har ikke sådanne skildringer, og det kan måske vare længe, 
inden vi får dem. Nu er der imidlertid kommet en skildring af Kristiania 
bymål, og det fra en hånd, som plejer at tage fast og forstandigt på sit 
æmne. Dr. Amund B. Larsen sidder inde med et dybtgående kendskab 
til de norske almuesmål og til norsk sproghistorie, og han har mere end 
én gang vist, at han kan få noget ud af sit stof. Bogen om Kristiania 
bymål er et nyt bevis herfor. 

Undersøgelsen viser, at Kristiania har og sikkert længe har haft et 
vulgærsprog, som vel i det væsentlige stemmer med omegnens almuesmal, 
men dog på afgorende punkter er gået sine egne veje. Det har bevaret 

1 Jeg er opmerksom paa, at visen fra forst af sandsynlig er norsk. (Se 
Olrik, Sakse II, s. 61). 
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tvelydene i de fleste tilfælde, det har tre k8n, og det har tabt enkelt n 
i svag stavelse, medens den dannede middelstand i Kristiania på alle disse 
punkter har fulgt dansk sprogform. Det har også stærkt østnorske ejen
dommeligheder, som „tykt 1" og vokalbalance, medens den dannede 
middelstand har vaklen med hensyn til det første og så godt som intet 
af det sidste. Men der er punkter, hvor handels- og andre kulturforbin-
delser med fjærnere egne af Norge eller med Sverige og Danmark tidlig 
har øvet indflydelse. Formerne af ordet dø (og død) synes at vise frem
med indflydelse så langt tilbage som i middelalderen, og behandlingen af 
«- og å-lydene viser skarp modsætning til nabomålene, men tilknytning til 
skriftsproget, på en sådan måde, at forskellen mellem land og by ikke 
godt kan være af ung oprindelse. 

Mest viser købstadpræget sig vel i formlæren. I Nordens landmål 
synes formbestanden at være kommen til ro temmelig tidlig, så den 
overalt har faste rammer. Købstadmålene, som har haft deres nationalt 
urolige tid også efter middelalderen, synes her at have langt flere ny 
omskiftelser, og Kristiania bymål, som vel har været et af dem, der er 
blevet til under særlig urolige forhold, fræmbyder da også billedet af en 
gæring og usikkerhed på formlærens område, som jeg ikke kender magen 
til fra noget andet sted i Norden. Det betaler sig at se nSjere på ud
sagnsordenes bojning, hvor de gamle rammer er sprængte, og på mange 
punkter flere former endnu kæmper om magten (man kan sige både 6«'« 
og bærtd, men kun s,ærte, ikke ska'n). 

Er således selve vulgærsproget mærkeligt som et eksempel på et 
mål, der endnu er midt i sine brydningstider, medens de fleste nordiske 
almuesmål nu er gammelmandsagtig faste, så er det også mærkeligt ved 
sin indflydelse på dannelsen af det norske rigssprog („den landsgyldige 
udtale*). Krydsvirkningerne mellem vulgærsproget, dansk udtale og skrift
formerne er vanskelige at udrede, og det er vel ikke lykkedes forf. at 
udrede dem alle, men f. eks. med hensyn til fortidsformernes dannelse 
forekommer det mig, at det afgorende er godt og sikkert ramt. 

Det andet spørgsmål, som særlig mælder sig: om bymålene har haft 
storre betydning for den almindelige sprogudvikling i ældre tid, synes 
det mig derimod ikke, at vi er kommet synderlig nærmere til besvarelsen 
af. Hovedvanskeligheden her er Kristianiamålets forholdsvis nye oprindelse 
Her vilde rimeligvis mål som Bergensk eller Abenråsk give st6rre udbytte. 

Som man kan vænte det hos dr. Amund Larsen, får man i forbi
gående en del oplysninger, som fortjæner særlig fræmhævelse, også fordi 
de kan anvendes på andet end norsk sprogudvikling. 

Kristiania har, som Østnorge i det hele og især Viken (s. 35 flg.), 
den samme betoning som i østdansk og storste delen af svensk i sammen
sætninger, afledninger og ordforbindelser, altså enstavelsesaksent i ord som 
fortælle, betale og ordforbindelser som for l i ten, i stykker, det 
samme (sml. „Nydansk" s. 43). Vestnorsk må vel her gå sammen med 
jydsk (og Malaregnens mål). 

Den danske brug af „der" som indholdsløst subjekt i upersonlige 
sætninger findes også på Syd- og Vestlandet og er dærfra i nyere tid ved 
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at indvandre til Kristiania (s. 29). Denne brug, der også omfatter Dan
mark med Skåne, må sikkert stå i forbindelse med brugen af „der" som 
relativt pronomen, og det havde været ønskeligt, om forf. også havde 
oplyst om udbredelsen af dette (sml. „Nydansk" s. 3 5 , hvor dog heller 
ikke de to anvendelser af ordet er dragne ind under fælles synspunkt). 

Et endelsetab i ord, som lejlighedsvis betones særlig stærkt (ud
sagnsord som betegner lyd eller fald, s. 43 og 51) er oplysende som 
sidestykke til forekomst af stød (d. v. s. enstavelsesbetoning) i vendelbomål 
i lignende tilfælde, sml. Jensen, Vendelbomål s. 237: „Når de anførte ord 
således udtales undtagelsesvis med stød i infinitiv, er det altid i sætninger, 
der udtales med mere end almindelig energi og i temmelig hurtigt tempo 
— i lighed med bydesætninger". Sml. også, at man kan få enstavelses-
aksent på ord der ellers har tostavelsesaksent, når de bruges som kal
dende råb. 

Til Nedenes-udtalen stup'd for s t u p e på grund af lån fra et østligere 
mål, har vi et sidestykke i bornh. syp snaps, som åbenbart er et forsøg 
på efterligning af de mange smålandske tjænestefolks udtale. 

Prof. Moltke Moes bemærkning om sønderjysk s. 81 er ikke helt 
rigtig; udtalen -at i fortid og fortids partc. er ikke sydslesvigsk, men om
fatter nordslesvigsk og den storre sydlige del af norrejysk. De slutninger, 
som drages, påvirkes dog næppe af denne rettelse. 

Samtidig med at udtale min glæde over de frugtbare tanker, denne 
bog indeholder, må jeg udtale det ønske, at vi ikke forgæves må vænte 
på oplysninger også om d a n s k e købstadmål. Nic. Andersen både kan 
og bør tage sig af de østslesvigske. 

M. Kr. 

BESTEMMELSEN AF GRUNDLEDET I SÆTNINGER AF FORMEN 
NAVNEORD + USELVSTÆNDIGT UDSAGNSORD + NAVNEORD. 

I DSt. 1907, S. 133 kommer M. Kr. i sin Omtale af NOREENS V a r t 
s p r a k ind paa dette Emne og erklærer sig uenig med Noreen angaaende 
Analysen af Sætningerne: Frk. P. er Nordens skønneste Kvinde og Nor
dens skønneste Kvinde er Frk. P. — SWEET har i A new eng l i sh g r a i n -
m a r I, 18 behandlet det samme Problem paa Grundlag af Sætningerne: 
Ugens første Dag er Søndagen og Søndagen er Ugens første Dag, og 
Stillingen er da den, at Sweet erklærer det for ligegyldigt, hvilket Led 
man betragter som Grundled, Noreen holder paa, at det i begge hans 
Sætninger er det 1ste Led, der er Grundled, medens M. Kr. i begge 
Sætninger vil kalde Frk. P. Grundled. 

Hvis man betragter Sagen fra Logikkens Standpunkt, eller hvis man 
ser paa Grundledet udelukkende som en Betydningskategori, kan man 
næppe komme til Klarhed derover; men det vilde da ogsaa være urigtigt, 
eftersom Sproget selv paa flere Maader viser, hvad der er Grundled. I 
Dansk kan vi for det første faa Sproget selv til at træffe Afgørelsen, naar 
det ene Navneord er et personligt Stedord, idet Nævnefald ikke bruges, 
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naar Ordet er Omsagnsled. Optræder sin som Tillæg til det ene Navneord, 
er Sagen ogsaa afgjort, idet dette Ord saa ikke kan være Grundled. — 
Der er imidlertid andre meget mere almindelige Kendetegn af rent sprog
lig Art. 

Udsagnsordet [Omsagnet] i en Sætning er betonet, men kan i visse 
Tilfælde, som det nogenlunde er lykkedes at gøre Rede for, miste Beto
ningen. — Her kommer særlig den Regel i Betragtning, at Udsagnsordet 
mister Betoningen, naar det indgaar i Ordforbindelse med et efterfølgende 
Led. Hjælpeudsagnsordet er derfor ubetonet, da det danner Ordforbin
delse med Hovedudsagnsordet; Omsagnet og Omsagnsledet har det paa 
samme Maade, baade naar det er Omsagnsled til Grundledet og Om
sagnsled til Genstandsledet, der optræder. Man kunde mene, at denne 
Betoningslov (ligesom den almindeligere, hvorunder den hører: Ordfor
bindelser har stigende Rytme) kun var Udtryk for, at man i det hele 
taget betoner det vigtigere og lader det mindre vigtige ubetonet. Det 
vilde være meget tiltalende at henføre alle Betoningsfænomenerne til denne 
simple Regel, der kunde begrunde sig selv. Behaghel gør det for den 
nyhøjtyske Sætningsbetonings Vedkommende i PAULS Grundriss 2. Udg. 
Bd. I, S. 682 ff.; at det ikke er lykkedes ham, synes mig iøjnefaldende, 
og det er i alt Fald ugørligt over for dansk Betoning. Dette viser sig 
bl. a, derved, at saa snart man i en saadan Ordforbindelse, af en eller 
anden Grund, faar sidste Led rykket frem foran første, forstyrres Beto-
ningsforholdene: Man kæmper for Livet; Livet kæmper man jo for; Livet, 
som man jo kæmper for. Han gik paa sin Fod igennem hele Landet og 
Han gik paa sin Fod hele Landet igennem. Jeg har hjulpet ham og 
Hjulpet ham har jeg. — Udsagnsordet kalde tager i Almindelighed Gen
standsled og Omsagnsled til Genstandsledet efter sig og er derfor ubetonet 
ved almindelig Ordfølge; men kommer Omsagnsledet foran, bliver kalde 
betonet, hvorimod det ikke har noget at sige, om Genstandsledet kommer 
foran: Han kalder mig et Fæ; Mig kalder han et Fæ, men Et Fæ kalder 
han mig. 

Efter kalde er Navnet Omsagnsled, mens det, der faar Navnet, er 
Genstandsled. — Sætningen: Hvad skal jeg kalde det bedste er utydelig, 
naar den er skreven, ikke naar den bliver udtalt. Den kan betyde: 

Hvad skal jeg kalde det bedste [af disse to Stykker]?; 

jeg er altsaa ikke i Tvivl om Navnet, men om, hvad der skal have dette 
Navn (det bedste); hvad er følgelig Genstandsled, Udsagnsordet har Omsagns
ledet efter sig og er derfor ubetonet. — Men Sætningen kan ogsaa betyde: 

Hvad skal jeg kalde det bedste [naar det ringeste skal kaldes storartet]? 

da er jeg i Tvivl om Navnet; hvad er altsaa Omsagnsled, og da det 
kommer foran Udsagnsordet, bliver dette bebonet. 

Denne Regel, at Ordforbindelse har stigende Rytme, er en mærkelig, 
d. v. s. ikke i sig selv begrundet, Regel, men den er meget fast, og den 
kan altsaa f. Eks. ogsaa benyttes til Bestemmelse af Ledene i Sætninger 
af Formen: Navneord + uselvst. Udso. -t- Navneord. Er nemlig det første 
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Navneord Grundled, vil Udsagnsordet være ubetonet, idet det saa har sit 
Omsagnsled efter sig, og er det sidste Grundled, vil Udsagnsordet være 
betonet, idet det saa har Omsagnsledet foran, og Loven om Ordforbin
delsers stigende Rytme altsaa ikke kan virke. Den hedder altsaa 

En Bjørn er et Rovdyr, men 
Et Rovdyr er en Bjørn [ganske vist, men ikke af de farlige] 

thi i den første Sætning kommer Omsagnsledet efter, i den anden før 
Grundledet. I Verset 

Ej Grønlands arme Søn vil bytte 
sit golde Fjeld med kornrigt Land; 
et Marmorslot er ham hans Hytte 
og Fjeldet er hans Kanaan. 

skal man altsaa, i Uoverensstemmelse med Versets Skansion, betone det 
første er, men ikke det sidste; thi Hytte og Fjeldet er Grundled. 

Hvis man altsaa siger Noreens Sætninger med ubetonet er, saa er 
lste Led Grundled i dem begge; skal Frk. P. være Grundled i den sidste, 
maa er være betonet. 

Dette Kendetegn kan glippe, idet der kan komme Ting til, som 
forstyrrer den normale Betoning, navnlig kan et ellers ubetonet Ud
sagnsord faa emfatisk eller Modsætnings-Betoning. Man kan altsaa sige: 
Frk. P. er [min Salighed] Nordens skønneste Kvinde, skønt Frk. P. stadig 
er Grundled. Man har da et andet rent sprogligt Kendetegn, nemlig 
Nægtelsens Plads. I Sætninger af den her betragtede Art kan Nægtelsen 
anbringes paa 2 forskellige Steder, nemlig 

I. Navneord + Udsagnsord + ikke -r Navneord. 
II. Navneord 4 Udsagnsord + Navneord 4- ikke. 

1 Sætninger af Formen I er det første Navneord Grundled, i dem af 
Formen II det sidste. Man har en bekendt Regel, der siger, at i en 
selvstændig Sætning kan Nægtelsen ikke staa imellem Grundled og Om-
sagn. Denne Regel gælder ikke absolut i Sætninger med omvendt Ord
stilling (f. Eks. Her sælges ikke Spiritus), men i de Sætninger, der her 
optager os, gælder den, baade naar Ordstillingen er ligefrem, og naar 
den er omvendt. 

Det hedder altsaa 
En Sælhund er ikke en Fisk 
En Fisk er en Sælhund ikke, 

da Sælhund i begge Tilfælde er Grundled. Man kan sige baade Dette er 
ikke et Primtal og Dette er et Primtal ikke, og enhver mærker, at de 
2 Sætninger har forskelligt Grundled. Nægtelsens Plads gør det altsaa 
tydeligt i saadanne Sætninger, hvad der er Grundled; Betoningsloven over
holdes [derfor?] ikke her; i En Fisk er en Sælhund ikke behøver er ikke 
at være betonet. — 

De to sidste af M. Kr. nævnte Sætninger belyses godt ved Anven
delsen af denne Regel. Som de staar, trykte, er det usikkert, men ikke 
ligegyldigt, hvad der er Grundled. Siges de, vil Betoningen vise det som 
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ovenfor, og sætter man Nægtelse ind, vil man se, at hver af dem bliver 
til to med forskellig Mening, fordi Grundledet bliver et andet. 

1) Min Broder er ikke den ældste Dreng i Skolen 
2) Min Broder er den ældste Dreng i Skolen ikke 
3) Den ældste Dreng i Skolen er ikke min Broder 
4) Den ældste Dreng i Skolen er min Broder ikke 

1) og 4) har altsaa min Broder til Grundled, 2) og 3) den ældste Dreng. 
Det hedder i Henhold til denne Nægtelse-Regel paa Dansk Det er 

ikke viig; det hedder aldrig Det er ikke jeg, men derimod Det er jeg ikke. 
Hvad der gælder om Stillingen af ikke, gælder ogsaa om andre Biord; 

ikke er dog det sikreste og mest karakteristiske; i Eksemplerne her kunde 
man godt i Stedet for ikke have brugt naturligvis. En fuldstændig Under
søgelse med Hensyn til alle Biordsled vilde imidlertid ikke være paa sin 
Plads her, da de foreliggende Sætninger ikke vilde belyses yderligere derved. 

En særlig Stilling indtager de Sætninger, hvor det ene Navneord er 
et Spørgestedord. I disse Sætninger er, uden at jeg kan se hvorfor, Be-
toningsregelen usikker, og en Nægtelse kan i Regelen ikke godt anbringes 
i dem, saa længe de fra Meningens Side er spørgende. Heller ikke i 
disse Sætninger er det ligegyldigt, hvad der er Grundled; men de kan 
let blive utydelige i den Henseende. Hvad er Petroleum? kan betyde 
Hvilken af Delene er Petroleum? men ogsaa Hvad bestaar Petroleum af? 
I denne Sætning forekommer det mig nu, at man vil betone er, naar det 
sidste er Meningen, og at altsaa Betoningsregelen kan anvendes. Ord
stillingen kan maaske ogsaa være vejledende, idet man i sidste Tilfælde 
vistnok f. Eks. vil sige Hvad er Petroleum for noget? og i første Hvad 
for noget er Petroleum? men jeg synes dog snarest, at ingen af de 2 
Regler giver et helt paalideligt Resultat. 

Over for saadanne Sætninger har man imidlertid et andet Middel, 
et Middel, som ogsaa benyttes netop for at faa Sætningen gjort tydelig. 
Stiller en mig Spørgsmaalet: Hvad er Petroleum? og jeg ikke er klar 
over Meningen, gentager jeg Sætningen, men omformer den samtidig til 
en Bisætning. Dette gør jeg maaske nok af andre Grunde, men jeg op-
naar i alt Fald derved at faa den Utydelighed fjernet, der følger af, at 
eg er i Tvivl om Grundledet. Jeg gentager altsaa Sætningen under Formen 

I. Hvad Petroleum er? 
Faar jeg at vide, at det ikke var Spørgerens Mening, siger jeg 

II. Naa, hvad der er Petroleum? 
thi det svarer til den anden Mening. I en Spørgebisætning er der nemlig 
aldrig omvendt Ordstilling, og det der, som optræder i den anden Sæt
ning er et Slags Kasusmærke, som stadig ledsager Spørgeordet, naar det 
er Grundled i en Bisætning, men aldrig naar det har en anden Stilling 
i Sætningen. Altsaa er det paa dobbelt Maade rent sprogligt angivet, at 
hvad er Grundled i II, og det har følgelig ogsaa været det i Spørgsmaalet. 
I I viser Formen ligeledes, at hvad er Omsagnsled. 
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I Noreens Sætning Hvad er et Pronomen ? er altsaa Hvad Grundled, 
hvis man ønsker at vide, hvad der er et Pronomen (af de Ord, der har 
været Tale om), men Hvad er Omsagnsled, hvis man vil vide, hvad et 
Pronomen er (for noget). 

Hvad er Sandhed? kan betyde Tvivl om hvad der er Sandhed |af 
foreliggende Paastande] eller hvad Sandhed er [for noget], 

I Sætningen: Hvem er den smukkeste Dame i Byen ? er Hvem 
Grundled; thi man vil vide, hvem der er den smukkeste Dame; men i 
Hvem er den smukke Dame, [der gaar der]? er den smukke Dame 
Grundled; thi man vil vide, hvem den smukke Dame er. Hvem er Konge 
i Rumænien? har Hvem til Grundled; men Hvem er Kejseren af Sahara? 
har Hvem til Omsagnsled, med mindre der er Tale om et Skuespil, og 
man vil vide, hvem det er, der spiller Kejserens Rolle; da er Hvem Grundled. 

Der er enkelte af disse Spørgesætninger, hvor man, saa vidt jeg kan 
se, ikke kan afgøre, hvad der er Grundled. Hvem er den største Skatte
yder i Horsens kan, synes jeg, lige saa godt siges at dreje sig om hvem 
der er den største Skatteyder som hvem den største Skatteyder er. 

J. Byskov. 

STRØGODS. 

Globist. Til Dr. M. Kr.'s notits i sidste hæfte af Danske Studier 
må jeg måske have lov at gOre en anmærkning. 

Så vidt jeg kan se, synes Dr. M. Kr. at mene, at o r d e t Globist på 
en eller anden måde stammer fra E n g e l s k , fra det engelske Tidsskrift 
The Spectator. Denne antagelse er ikke rigtig. Derimod findes den fo re 
s t i l l i n g , som ordet er udtryk for, i nævnte tidsskrift. I det nummer af 
The Spectator, som Erneste i ugebladet Patrollen sikkert sigter til (no. 20; 
jvf. forøvrigt no. 250), omtales sådanne folk, der vækker opsigt ved ufor
skammet stirren, under navnet Starers. Det hedder herom f. eks.: „ Ever 
since the Spectator appear'd, have 1 remarked a kind of Men, whom I 
choose to call Starers, that without any Regard to Time, Place, or 
Modesty, disturb a large Company with their impertinent Eves". 

Den d a n s k e benævnelse for slige personer har Erneste taget fra 
Peder Krafts danske oversættelse af en del af The Spectator (to bind, 
1742—43). Krafts gengivelse af det foran citerede sted lyder således: 
„Siden Spectator kom for Lyset, har jeg mærket et Slags Mennesker, jeg 
vil kalde dem G I o e - B i s t e r e , hvilke uden at agte enten paa Tid, Sted 
eller Ærbarhed, forstyrrer en stor Forsamling med sine uforskammede 
Øyne" ( l .bd. , s. 120). Hertil har oversætteren fqjet følgende note: „Au-
thor kalder dem Starers, og vi kalder dem G l o e - B i s t e r e , som med 
næse-viise og uforskammede Øyne stirre paa os". 

Enkelttalsformen er hos Kraft: Gloe-Bister („en G I o e - B i s t e r er 
gierne en Person, der lader sig ikke overvinde med fornuftige Beviser"; 
l .bd., s. 121). Ordet er således åbenbart dannet som betegnelse for en, 
der g l o r b i s t e r . 

Enkelttalsformen Globist kan som en ny dannelse være fremgået af 
Globister, idet denne oprindelige enkelttalsform er bleven opfattet som 
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flertal (på lignende måde som f. eks. på Engelsk chaise (vogn), idet det er 
blevet opfattet som flertal, har udsondret en vulgær enkelttalsform: shay). 

Adolf Hansen. 

Klingklanegeri—Quincaillerie. I Magistratens Resolutionsprotokol i 
Raadstuearkivet er under l l .Dec . 1748 omtalt en Skrivelse fra Økonomi
kollegiet, hvori det udbeder sig Magistratens Betænkning over: 

„En fra Jean Pierre Podewendt1 indkommen Memorial om Tilladelse 
til at anlægge en Fabrik af de Varer, som almindelig kaldes Klingklan-
gerier, og derpaa gratis at meddeles Privilegium i 20 Aar at forfærdige 
alt Slags Arbejde af Jern, Staal, Kobber, hvidt Kobber, Messing, Prinds 
Metal, Sølv og andre Metaller, samt at ingen anden i den Tid derpaa 
maa faa Privilegium, og ingen af ham udlærte eller forskrevne Personer 
derpaa nedsætte sig i den Tid, item hans Fabrik være fri for Borgerskab 
og ingen af hans Folk antages til Militære". 

Magistraten forelagde Ansøgningen til Guldsmedenes, Gørtlerries og 
Isenkræmmernes Erklæring, og de udtalte, at det vilde være til stor Af
bræk for adskillige Lav, hvis den bevilgedes. Magistraten anmodede da 
Podewendt først at opsende Prøver paa sit Arbejde. 

Der er her Tale om en Fabrik i Galanteri- eller Isenkramvarer. Om 
Fabrikken kom i Stand, ved jeg ikke; jeg har ikke senere fundet noget 
om Sagen. Men det er jo ogsaa ligegyldigt i denne Forbindelse. 

Den morsomme Fordrejelse — eller, om man vil, Oversættelse af 
Ordet ligger saa meget nærmere, som Ordet „quincaillerie" i det 13. Aar-
hundrede altid stavedes „clincaillerie" og kommer af det hollandske Ord 
„klinken", o: klinge. Flitterstads, uægte forgyldte Ting hedder jo endnu, 
saa vidt jeg ved, paa fransk „clinquant". / / . Weilemeyer. 

Fornæs — Faarenæs. Jyllands østligste Pynt med det bekendte Fyr 
kaldes og skrives nu Fornæs. Navnedannelsen vil sikkert forekomme 
kyndige enten mærkelig eller ogsaa dunkel. Den er imidlertid — lige
som det nærliggende „Grenaa" — utvivlsomt kun et uheldigt Forsøg paa 
en Etymologi. Jeg husker endnu, hvorledes de gamle altid sagde: Foe-
nies, paa almindeligt Dansk Faarenæs. 

Da jeg tror, man oven i Købet er i Stand til at kunne paavise denne 
Benævnelses Oprindelse af faktiske historiske Forhold, tillader jeg mig her 
at fremsætte en Bemærkning derom. Fornæs er den yderste Pynt af 
Ejendommen Stensmark, der i Valdemarstiden var Konungslef. Herom 
hedder det i Valdemars Jordebog (O. Nielsens Udg., S. 45): Pratuin quod 
dicitur stensmarc soluit 140 arietes. En saa betydelig Afgift i „Vædere" 
forudsætter, at denne Udmark har været benyttet til et meget stort Faare-
hold. Navnet bliver da ganske naturligt — og fortjente egentlig at re-
stavreres. P. Severinsen. 

1 Det skal vistnok være Podevint. Hos Clement (Notice sur l'église re-
formée franqaise) nævnes i Slutningen af 17. Aarhundrede en til København 
indvandret Parykmager af dette Navn. 


