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GEFION 
AK 

AXEL OLRIK. 

I. Pl6jemyten. 

Intet æmne fra den nordiske myteverden har været så taknem
ligt for den kunstneriske fremstilling som Gefion der med sit 

firspand af øksne plojer Sjælland ud af det faste land. Men for 
myteforskerne er det et af de fattigste og dunkleste. 

Så meget er klart. Gefionskikkelsen er i hoj grad denne ene 
myte; og af dens forståelse må opfattelsen af hendes væsen af
hænge. 

Den ældste kilde, hvori den møder os, er Brage den gamles 
digt fra 9de årh. om billederne på det skjold, som kong Ragnar 
Sigurdson havde givet ham. På skjoldet så man billeder af Thors 
fiskedræt, Jarmunriks fald, Hedins og Hognes tvedragt, — og Ge
fion med hendes øksnespand: „Gefion drog, glad ved guldet, Dan
marks øgning bort fra Gylfe, så rask at der stod damp af træk
dyrene; okserne havde fire hoveder og otte ojne, dær de gik for 
græsgang-øens brede brudstykke af land." 

Ældste vidnesbyrd er altså egenlig ikke Brages digt, men det 
for Ragnar Sigurdson forfærdigede billedskjold. Efter navnet at 
domme har han været en vikingekonge, der hørte til den danske 
kongeæt; senere sagn eller snarere gætning betegner ham som den 
beromte Ragnar Lodbrok. Den ældste fremstilling fører os altså 
tilbage til en dansk hjemmelsmand; og dette er efter mytens ind
hold naturligt nok. — Om kvadets ægthed er der i vore dage rejst 
tvivl, men næppe af overbevisende art1. 

1 Bugge, Bidrag til den ældste skjaldedigtnings historie (1894); jf. F. Jonsson 
i Årb. 1895, 271 ff. — Tekst og oversættelse af Brages kvad: F. Jonsson, Den 
norsk-isl. skjaldedigtning, B s. 3. 
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2 AXEL OLRIK 

Sammen med kvadet har de norsk-islandske fortællere beva
ret en fremstilling af hele sagnet: „KongGylfe herskede i det land, 
der senere blev kaldt'Sverig. Der fortælles, at han gav en om
vandrende kvinde til Ion for hendes underholdning et plojeland i 
hans rige, så stort som fire øksne kunde omploje i en dag og 
en nat. Men kvinden var af asernes æt, hun hed Gefjon. Hun 
tog da fire øksne fra Jotunheim, men det var i virkeligheden 
hendes sonner med en jætte, og spændte dem for ploven. Ploven 
gik så hårdt og dybt, at den skar landet ud; og øksnene drog 
landet ud i havet og vestpå, indtil de standsede i et sund. Dær 
satte Gefion landet fast, og hun gav det navn og kaldte det Sjæl
land. Men dær hvor landet var taget bort, blev der en sø, som 
nu kaldes Mælaren i Sverig; og vigene i Mælaren ligger ganske 
som næssene ligger på Sjælland," 

Således lyder beretningen i „Gylfaginning". Snorres Heims-
kringla har noget lignende, men med afvigelse i udtrykket: „Hun 
drog da til Jotunheim og fik fire sonner med en jætte, hun skabte 
dem i okseskikkelse og spændte dem for ploven." 

Sagnet optræder med dobbelt stedfæste: til Sjælland og til 
Mælaren. Allerede Brage må vel snarest have kendt dem begge: 
„vid" og „græsgangsø" betegner ret tydelig Sjælland; og „Dan
marks øgning", „slettens brudstykke" (vallrauf) antyder at øen er 
skåret ud af et stort sletteland udenfor Danmark; „drog fra Gylfe" 
kan næppe sige andet end, at øksnene — ligesom i den islandske 
beretning — var spændt for landet og flyttede det hen til dets 
nuværende plads. 

Sagnet har altså stedfæste til to steder; men kun det ene er 
det væsenlige. Gudindens handling går ud på at skabe Sjælland; 
Mælarens tilblivelse er et biprodukt og kunde nogenlunde let und
væres. Danske, ikke svenske mænd har haft væsenlig interesse af 
at skabe og bevare en sådan fortælling; og svarende dertil fore
kommer den tidligst på kong Ragnars skjold. Formodenlig forud
sætter sagnet også et vist nærmere forhold mellem Sjællands be
folkning og Gefion, — men derom véd kilderne intet. Hvad véd 
i det hele kilderne om Gefion? 

Går vi til den gamle literatur, bliver udbyttet kun ringe. — 
Ellers véd man altid om en guddom, hvilke andre giideskikkelser 
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den hænger nærmere sammen med. Om Gefion hedder det kun, 
at hun er en af aserne. 

En undtagelse danner tilsyneladende den nysnævnte beretning 
i Heimskringla, der lader hende komme til Sverig ved asernes ind
vandring i Norden og siden være gift med Skjold, Sjællands forste 
hersker, „og de boede sammen på Lejre." Men dette er ikke 
folkesagn; det er en lærd Islændings forsøg på rationalistisk 
historieskrivning. I virkelig overlevering hører Gefion til i gude
verdenen og Skjold i menneskeverdenen, og forst en middelalderlig 
indvandringsteori førte dem sammen1. 

Om hendes påkaldelse forekommer ikke det mindste; f. eks. 
nævnes hun ikke i Grimnismål i de tolv gudeboliger, hvortil den 
bundne Odin løfter sit blik. 

En eneste oplysning om hendes virksomhed er den sætning i 
Snorres Gylfaginning: „Gefjon er ugift, og hende tjæner de kvinder 
der dør ugifte." Snorres udtalelse om de enkelte guders betyd
ning er ofte pålidelige; og det synes virkelig, som her er overle
vering om at hun hersker i et dødsrige. 

Tilsyneladende véd digteren af „Lokasenna" endnu mere om 
hende; han lader Loke drille hende med at hun solgte sin elskov 
til „den lyshårede svend, der gav dig spændet," og han lader 
Odin advare ham: „Hun kender al slægtens skæbne lige så fuldt 
som jeg." Men Lokes beretninger om sine elskovsæventyr med 
gudinderne tor ikke tages altfor bogstavelig; og motivet med den 
der købte gudindens elskov for smykker, fortælles andensteds om 
Freya og om Frigg. Den samme sætning om gudindens kendskab 
til skæbnen udtales andensteds i selve „Lokasenna" om Frigg. Vi 
kan egenlig kun slutte, at „Lokasenna's" digter anså Gefion for 
en gudindeskikkelse af lignende holdning som Frigg og Freya. 

Prøver vi ud fra mytestoffet at bestemme hendes væsen, kom
mer vi til noget lignende. Langl den storste flok af gudinder er 
frugtbarhedsguddomme. Gefion synes som plovkører at stå i nært 
forhold til agerbruget. Både Frigg og Freya, og ligeledes Nerthus 
med sin dobbeltgænger Njord, er knyttet både til jord og hav; 
også Gefion har i myten en sådan dobbelt forbindelse. Freya er 

1 Jf. min „Danm. heltedigtning*, 1 209. — Som afledte kilder må. også op
fattes de skrifter, hvor Diana, Minerva el. Vesta oversættes ved Gefjon; samt 
Droplaugarsonasaga s. 3G, hvor G. er navn pfi en troldkvinde (Fritzner. Oldn. 
ordbog l2 509). 

1* 
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herskerinde i et dødsrige, og sådant ligger i det hele nær for en 
jordens guddom; også Gefion har sit dødsrige. Freya kaldes også 
Gefn, et navn der minder om Gefjon. 

Sådan omtrent står Gefion for nutidens forskning. Det kan 
ikke nægtes, at bestemmelsen er vag, og at de enkelte led i slut-
ningskæden kunde tåle at være sikrere. Mon det skulde være mu
ligt at gribe hendes væsen og ophav mere bestemt. Det eneste 
holdepunkt er, som vi så, myten om Sjællands plojning. Vi kan 
her få nogenlunde fast grund under fødderne; dog ikke hvis vi 
søger på stående fod at veksle den i religionshistorisk mynt, men 
ved at behandle den som det den er: et episk stof. 

Det er et gammelt kulturforhold, — om man vil en „arisk" 
skik — fra tiden for man havde nøjagtigere jordemål, at den 
m a n sær l ig vil b e l o n n e får så megen j o r d som h a n kan 
o m r i d e e l l e r omplo j e på en dag. Herodot fortæller, at Sky
terne gav guldets vogter så megen jord som han kunde omride. 
Livius fortæller, at Romerne gav Horatius Gocles, til Ion for hans 
forsvar af Tiberbroen, så meget land som han på én dag kunde 
omploje. Hos vor folkestamme må dets virkelige gyldighed ligge 
langt tilbage i tiden, men sagnet har overordenlig stærkt holdt fast 
på det, til dels udført det med videre enkeltheder. Der er således 
en hel række sagn om en præst som får så megen jord som han 
kan omride på et æsel eller et føl, mens" kongen sover middags
søvn eller mens han er i badet, — og ved et mirakel skaffer han 
sin kirke en mægtig ejendom (Hellig Anders af Slagelse og mange 
andre hellige mænd). Jeg omtaler i det følgende kun de sagn der 
handler om plojning, og jeg begynder med det nordligste og følger 
æmnet længer mod syd1. 

1. Ved Tisted skal der have ligget et sted som hed Alstrup. 
Dær boede en mand, som hed Blære-Bonde; han havde ikke andre 
kreaturer end svin, dem plojede han med, og dem kørte han med. 
Herremanden paa Noragergård vilde ikke tro det, og lovede ham al den 
jord, han kunde ploje ind mens præsten prækede i Durup kirke. Så 
spændte Blære-Bonde 8 store galte for ploven og plojede al den jord 
ind, der nu ligger til Tisted. Men herremanden vilde ikke lade ham 

1 Jf. Feilberg, Ordbog III 52 II 850; Grimm, Rechtsaltertiimor 286—89; 
E.H.Meyer, Zs. des vereins f. volsk. 1904,6. Man må ikke lade sig forlede til 
at forveksle det med, at der i historisk tid forekommer et mål: så megen jord 
som et par okser kan ploje (o: gennemploje helt, ikke omploje) på én dag. 
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få den, så sagen gik til hojesteret. Dommen lød på, at da de havde 
plojet om sondagen, var jorden forbrudt og kom ind under kongen. 
Deraf kaldes byen endnu Kongens Tisted1. 

2. Om L a n d e r u p gård og den dertil hørende Kongekilde (Vil
strup sogn nord for Kolding) fortæller sagnet, at kongen fik lov af kildens 
ejer til at to sig i den, imod at han gav ham så megen jord, som han 
kunde omploje med sine to stude mens kongen var i badet. Manden 
indkresede da al den jord som udgor Landerupgårds ejendom2. 

'å. Gården S t o r e - T ø n d e øst for Tønder skal have sin oprindelse 
af, at en konge eller hertug har skænket, en af sine tjænere så megen 
jord som han kunde omploje3. 

4. Kong Hans skal være bleven reddet efter sit nederlag i Dit
marsken (år 1500) af en pige, der hed Mette; hun bandt toj om fød
derne på hans hest, så han slap ubemærket bort. Til Ion gav han 
hende det stykke marskjord af Bordelum kog, hvorpå gården Met ten-
w a r f blev bygget, og så meget af gestlandet som hun kunde omploje 
på en dag: det kom til at strække sig helt hen til Liitjenburg og hedder 
„ F r u Met t en l a n d " 4 . 

o. „ H a t t s t e d sogn [ved Husum] kaldes således efter en mand 
ved navn Hatte, der fordum har boet dær, og — efter hvad man for
tæller — har omplojet hele sognets mark på én dag"5 . 

(5. Grev Heinrich der Pilger kom hjem til Lybek fra sit fangen
skab i Palæstina mortensdag 1301, og til Ion for borgernes hjælp til 
hans befrielse gav han dem landet rundt om byen til eje. „Efter en 
anden beretning skænkede han dem så meget som de kunde omploje på 
en morgen; men de omplojede hele området"6. 

7. Endnu må nævnes sagnet om en af Welferslægtens forfædre i 
9de årh. I sin ældre form har den intet om plov. Heinrich af Altdorf 
får af kejser Ludvig den fromme så meget land af Bayern i len, som 
han kunde omkøre med en gylden vogn i løbet af en formiddag. Men 
han fører da en lille guldvogn i sit skød og rider den hele vej, idet han 
undervejs stadig får friske heste. Således blev han greve af Ravensburg. 
— I en optegnelse fra 1580, der beråber sig på en skreven tysk krø
nike, er dog den gyldne vogn bleven ombyttet med en gylden plov, som 
han på samme måde fører i skødet ridende7. 

Sagn om jordgave ved omplojning findes altså 6 steder på den jyske 
halvø (fordelt lige fra nordspidsen indtil Lybæk), og kun 1 uden-

1 E. T. Kristensen, Danske sagn, III 180 nr. 507; jf. sa.. Jyske Folkem. VI 
77 nr. 115 (henført til ttlærp sø ved Viborg). 2 E. T. Kristensen, Danske sagn, 
III 210 nr. 1110 (kongens navn er i opskriften »Harald Blåtand", hvilket beror 
på Worms læsning af en derværende runesten; jf. Trap, Danmark, aV 427). 
8 Mullenhoff, Sagen aus Sehleswig etc. 05, nr. 70. * Sstds. (jf. DgF175indl.). 
6 Heimreich, Nordfresische chronik, ed. Falck, I 163. e E. Deecke, Lubische ge-
schic.hten und sagen (81890) s. 67. ' Grimm, Deutsche sagen nr. 518. 519 
(!524. 525). 
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for (Sydtyskland). Dette sidste er i ældre, bedre sammenhængende 
opskrifter slet ikke noget sagn om plojning. 

Dette område danner en mærkelig modsætning til sagnene om 
omridning og omgang, der er spredt — især de forste — ud over 
Frankrig, England, Tyskland. Danmark, Norge, Sverig. Plojesagnet 
er mærkeligt ikke blot som form af en primitiv kulturs jordudmå
ling, men også ved at være særeje for den jyske halvø. 

Sporger vi, hvorfor sagnet optræder her, når det ellers er 
ukendt, så er grunden sikkert den, at der ligger gammel skik bag
ved; man har brugt at lonne fortjænester ved at skænke heltene 
en dags omplojning. Netop på dette åbne sletteland var en sådan 
udmåling mulig; det eneste sted udenfor Jylland, hvor den er hjem
let ved gammelt sagn, er på den romerske Gampagne, hvor Ho-
ratius Godes fik sin lod udvist derved. 

En ganske simpel bygning har sagnet i de tre sønderjyske 
opskrifter. De lyder alene på en kongegave af én dags ompløj
ning; og kun en af dem kender den dåd, hvorved gaven er for-
tjænt. I disse tilfælde er sagnet en blot afspejling af den gamle 
skik. I de to norrejyske (1 og 2) drejer det sig om plojning mens 
kongen er i bad eller mens præsten præker, — en åbenbar til— 
læmpning til det vidt udbredte sagn om omridtet. Den ene af 
dem, den fra Ty, har udstyret sagnet med fantastiske træk, der 
minder om den ægte mytedannelse i plastisk kraft: Blære-Bonde 
spænder otte svin for sin plov og plojer i den korte tid en stræk
ning ind, så stor som ingen havde anet. Denne udvikling står 
dog helt alene. Opskriften fra Lybek (6) og den sent tilkomne 
sydtyske (7) har en mere begrænset tidsfrist — en morgenstund 
— der også tilhører omridningen. 

Sporger vi, hvorfor plojesagnet ikke er nået videre om land, 
så ligger svaret ganske sikkert deri, at det ikke har skabt de ka
rakteristiske detaljer, den plastiske anskuelighed, der er betingelsen 
for et sagns vandring; hvor plojningen har opnået den, er det kun 
ved senere lån fra omridtet. 

Sammenligner vi nu disse plojesagn med Gefion-sagnet, møder 
vi en stærk lighed: Gefion kan fojes ind i rækken som en variant. 
Det har den samme simple retsformel (kongegave af en dags om
pløjning), der ellers er normal i sagnet. Det har en kvinde (il 
plovkører, ligesom i sagnet fra Sønderjyllands marskegn. Men det 
er en variant, der indeholder de mytisk kolossale træk af de til 
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øksne omskabte sonner, af hele Sjællands udplåjning, og af at 
landet drages ud i havet. Når vi ser, hvor nær der er fra sagnets 
stedfæste, Sjælland, til den jyske halvø, synes det afgjort rimeligt, 
at det er det jyske plovsagn, der har skabt eller tildannet Gefion-
myten. Ti plejningen hører sikkert til i menneskeverdenen får den 
lader sig omsætte i gudemyte. 

Man kunde også tænke, at det blot var den samme skik, der 
havde sat sig spor i de jyske sagn og i Gefion-myten uafhængig 
af hinanden. At der forekommer kvindelig plovkører — hvad der 
ikke svarer til nogen gængs virkelighed — vilde man da vel for
klare som sammenblanding med en anden skik, som vi også ken
der af sagn fra de nordiske lande og andensteds: at kvinden 
får så megen jord som hun kan gå omkring på én dag. 
Den findes som sagn i selve Sønderjylland: en herremand i Frø-
rup (ved Haderslev) „skal have givet sin datter så meget land, 
som hun på én dag kunde gå omkring, hvorpå hun da har ind
gået al Roj mark, — hvilket skal være årsagen til at Frørup nu 
må søge sine jorde så langt borte, da Roj derimod har sine i nær
værelsen" (Danske Atlas VII 148). Ligeså i Harzen: hertugen af 
Brunsvig skænkede en ridderfrue så meget af skoven, som hun på 
én dag kunde omgå. Mærkeligst er dog beretningen i den gamle 
islandske Landnamsbog om en tildragelse fra o. 900: „Asbjørn 
døde i havet på udrejsen, men hans kone Torgerd og deres son
ner kom til Island. Men det var overleveret, at en kvinde ej 
måtte tage land videre end hun kunde føre en to vintres kvie, et 
halvt stålskoet og velplejet nød, på en vårlang dag mellem tvende 
solefald. Derfor ledte Torgerd sin kvie fra Toftefjæld, lidt fra 
Kviåen, sydefter og vestpå til Kidjaleit ved Jøkulsfjæld"'. ' Denne 
skik kan have øvet sin indvirkning på plovsagnene. Forøvrigt 
synes der i de nordeuropæiske lande at være en almindelig lyst 
til at fremstille kvinden i djærv og mandig gerning. Indenfor den 
kres af sagn, vi her sysler med, giver den sig udslag i fru Mette, 
der frelser kongens liv og får plovlandet i gave, i Geflon der plojer 
hele Sjælland ind, og i det engelske sagn om fruen der rider hele 
strækningen langs landevejen ind til sine bysbørn. 

Gefionsmyten har altså sit udspring i plojeskik, og rimeligvis 
også i plojesagnene. Enestående er det blot, at det er en gud
dom der plojer, og at plojningen derfor fører til så kæmpemæssigt 

1 Landnåmubok (udg. 1900 s. 98). 
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resultat. For at få noget tilsvarende skal vi gå så langt som til 
Indien. Dværgen beder kongen om så megen jord som han kan 
række over med sit pileskud, eller som han kan træde i tre skridt; 
men skridtene eller skudlængden får en uhyre udstrækning, ti det 
var selve guden Vishnu1. Der er ingen nærmere sammenhæng 
mellem det nordiske og det indiske sagns indhold; det er kun ens
artede mytiske forudsætninger, der skaber ensartet resultat. Om
sat i middelalderlig målestok lyder det på at helgenen (præsten) i 
i kraft af sine guddommelige ævner omrider en stor landstrækning 
i fabelagtig kort tid og således gor den til sin kirkes ejendom. De 
overnaturlige ævner gentager sig her, men i mere formindsket 
målestok end hos selve guderne. 

Således står Gefion-myten — hvad der så i det enkelte er 
dens kilder — ikke blot på plovsagnets skuldre, men også på den 
hele type af gamle sagn om fortidig jordoverdragelse og den der
til knyttede åbenbarelse af guddommelig kraft. 

Knytter den ene side af plovsagnet sig til menneskelige for
hold, vender den anden side mod det overnaturlige: Gefions ploj-
ning har den virkning at ploje en stor landstrækning ud og at 
skabe vand hvor der for var tort land. Vi er ovre i den gruppe 
sagn, hvor et overnatur l igt væsen (jætter, Sankt Olaf, Thor) 
ved voldsom handling omformer jordsmonnet til dets 
nuværende uregelmæssige skikkelse. 

Selve det motiv, at et overnaturligt væsen plojer landet ud, 
kan måske synes nærliggende; men i virkeligheden er det over
ordenlig sjældent; der eksisterer måske ikke mere end et eneste 
rigtigt sidestykke. 

I Brandenburg har man hojst fantastiske sagn om markgrev 
Hans. Et af dem fortæller, at der i hans land var en kilde, der 
ikke kunde få afløb; da spændte han to sorte øksne for sin plov 
og drog en stor vandfure lige til Niederkronig og. Nipper-engen, 
dær kørte han pludselig bort gennem luften over ellekrattet og 
var ude af syne. Således opstod floden Rohrike, men fordi øksnene 
ikke kunde finde fodfæste i mosejorden, gik de ud og ind, og der
for har floden alle de krumninger2. Sagnene om markgrev Hans 
hører — ligesom de sjællandske om kong Volmer — til den store 
gruppe af Odinsagtige forestillinger; hans plojning og bortfærd 

1 Grimm, Rechtsalt. 268. ! Kuhn und Wolf, Norddeutsche'sagen 35 nr. 5. 
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gennem luften med det sorte forspand minder nærmest om den 
fynske Pallejæger, der kommer gennem luften og atter farer bort 
gennem luften med seks sorte heste1. 

Nær herved i sted og delvis i indhold ligger et sagn fra Nedre-
Schlesien: djævlen påtog sig at aflede vandet fra en bondes jord 
i Rappersdorf og gravede da på én nat kløften Teufelsgraben; 
men de syv arbejdere, der var givet ham til hjælp, rev han i 
stykker2. 

Det brandenburgske sagn er oplysende for Gefion-myten: i 
begge et overnaturligt væsen, der spænder øksne (i kolossal måle
stok) for ploven og skaber den fure der endnu ses. 

I den brandenburgske fortælling er sagnets stedfæste ypperlig 
i lave: floden med sit dybe leje minder umiddelbart om en plov
fure, om end storre og mindre planlagt end de almindelige; den 
tanke ligger da nær, at et stort væsen med uroligt plovspand har 
plojet den frem: sagnet er født ud af naturindtryk. 

Gefion-mytens stedfæste er adskillig mere kunstigt: „næssene 
på Sjælland ligger ligesom vigene på Mælaren." Det er ikke blot 
det, at ligheden mellem Sjællands og Mælarens form ikke vil fore
komme os særlig slående. Det er fremfor alt det, at et sagn al
drig plejer at optræde med noje kendskab til steder der ligger 
hinanden så fjærnt. 

Når der ellers fortælles om en ø der er flyttet af overnatur
lige væsner, drejer det sig om mindre afstand. Vi skal gå så langt 
som til Eskimoerne i Gronland for at finde et sidestykke: Den 
store ø Disko skal være flyttet fra Godthåb 100 mil længer mod 
nord til Diskobugten: en mægtig urtids-vætte, fader til havets her
skerinde, skal have spændt sin kajak for den og ført den did (se 
sagnopskrifterne, der meddeles her nedenfor som tillæg, s. 29 f). 

Disko-sagnet synes fra forst af at være opstået under ind
tryk af, at øen havde rigdom på rener og kvanneplanter — to for 
Eskimoerne hqjst betydningsfulde frembringelser — og at disse 
ting derimod ganske savnedes på det nærliggende hovedland; 
altså — sluttede man — har en mægtig „torngarsuk" ført øen til 
fra en sydligere egn; en åbning i fjældene lod sig naturlig opfatte 
som det sted, hvor hans slæberem havde siddet. Med Eskimoer
nes forkærlighed for lange rejser kunde et sådant sagn opstå, og 
det lå nær for dem at søge øens hjemsted .ved Godthåb, den 

1 Dania II 228. 2 Grimm, Deutsche sagen, nr. 8339. 
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forste rige bygd mod syd. Imidlertid er der det mærkelige, at i 
opskrifter fra folkemunde optræder sagnet aldrig med egenligt sted
fæste på to steder. Enten stammer de fra Disko og Diskobugten, 
og da afhjemler de sagnet med rensdyr, kvanner og hullet i fjæl-
det1, og synes kun at have mere ubestemte forestillinger om at 
øen er kommen „søndenfra". Eller opskriften er fra Godthåb; da 
véd den om den grundede stribe langs land,' som øen har efterladt 
sig, da den blev slæbt nordpå, men véd lidet eller intet om øens 
udseende. 

Det dobbelte stedfæste (ligheden mellem Sjælland og Mælaren) 
bliver da endnu mere enestående, jo længer man søger om side
stykke dertil. 

Det er ikke den anvendte formel (næssenes og vigenes lighed) 
som dette gælder. Til den haves der sidestykke i et jysk sagn 
om Sunds søs oprindelse: en ond herremands gård er forsvunden, 
men jorden har flyttet sig en halv mil ind i landet; „deraf kom
mer det, at man siger: Lindebjærg er kommen af søen; bakken 
skal holde det samme i hojden som søen i dybden, hin har det 
hojeste sted i den østre ende, og dær er og søen dybest" 2. 

Hvad der er at indvende, er at ligheden mellem Sjælland og 
Mælaren så lidt kau gores til genstand for umiddelbar anskuelse; 
den bar ikke det enkle naturindtryk der plejer at føde folkesagn, 
men skyldes snarere betragtning og eftertænkning over en forud 
given forestilling. 

Man må vente — i lighed med alle andre sagn — at et en
kelt naturindtryk fra forste færd har sat den mytiske fantasi i be
vægelse enten i Sjælland eller ved Mælarens kyst; og der er da 
ingen tvivl om, at det er på Sjælland sagnet har sit tyngdepunkt, 
Typemæssig er det ganske som på Disko, hvor man har øens 
frugtbarhed for oje og derfor er den slæbt did søndenfra; også 
den urtids storvætte (torngarsuk) der spænder sin kajak for, 'er en 
gentagelse af Gefions plojning, så nær som eskimoisk fantasi kunde 
skabe den. 

Går vi ud fra, at Gefions-myten egenlig er et sagn om Sjæl-
1 En afledt opskrift (nr. 4) beråber sig også på, at øen er hoj og snedæk

ket ligesom landet mod syd. Nr. 5 indeholder derimod kun en lærd geologs 
iagttagelser, at dens ejendommelige stenart kan have frembragt forestillingen 
om at den .hørte andensteds hjemme. Sikkert hjemlede er kun de mere ma
terielle iagttagelser over rener og kvannestængler. 2 E. T. Kristensen, Jyske 
folkeminder, III 105 nr. 146. 
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lands udplojning, og født ud af umiddelbart naturindtryk dær på 
stedet, da ligger løsningen af sporsmålet lige for hånden: det 
smalle Øresund er den plovfure der har skilt Sjælland 
ud fra fastlandet. 

I denne form bliver Gefion-myten et noje sidestykke til det 
brandenburgske sagn om floden Rohrikes oprindelse. Men tillige 
kan der rent erfaringsmæssig føres bevis for, at en plastisk ska
bende fantasi naturlig opfatter sammenhængen på den måde: Den
gang Lorens Frølich malede det store loftsbillede 'til Frederiksborg 
af „Gefions plejning", lod han Øresund være plovfuren, medens 
vætterne fra Kullen skuer undrende på hendes værk. Det har — 
ifølge meddelelse til mig af kunstneren — slet ikke været ham be
vidst, at han gjorde nogen forandring i det overleverede. Og han 
har også kun givet det, som folkesagnets plastik krævede, og som 
sikkert var den gamle Gefion-myte. 

En yngre, eftertænkende tidsalder har knyttet Mælar og Sjæl
land sammen. Sagnet føres da ikke af en stedfast befolkning, men 
af købmænd og hovdinger, der farer fra havn til havn og gor 
deres iagttagelser og sammenligninger. For vor tids geografiske 
begreber, som støtter sig på landkort, passer denne sammenligning 
ikke; hverken i Mælarens form eller storrelse vil vi se væsenlig 
lighed med Sjælland. Men for den der sejlede til Roskilde ad den 
mangegrenede Isefjord eller til Sigtun på den udtungede halvø 
nord i Mælaren (dengang endnu mere udtunget end nu), kunde 
vel nok en erindring om det ene sted mælde sig ved synet af det 
andet. 

Men hvorledes det så hænger sammen med mytens forhold 
til Mælaren, turde det være uomstrideligt, at den har sit tyngde
punkt i Sjælland: den er i forste række et sagn om Sjællands 
oprindelse; den fandt sin plads på den danske søkonges eller 
kongeætlings billedskjold; dens berøring med de sønderjyske ploje-
sagn vidner i samme retning; og vi skal ved granskningen af 
gudsdyrkelsen få yderligere tilknytninger, dels til Sjælland, dels til 
nabofolk ved Østersøens sydside. Alle vidnesbyrdene taler for, at 
det var den sjællandske befolknings overlevering, at den skyldte 
Gefion tilblivelsen af sin ø og dermed den af guddommene be
nådede rige jordbund. 

Men hvem er da den kong Gylfe, hvem Gefion fravender 
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Sjælland? Foreløbig står kun fast, at sagnets sammenhæng med 
Mælaren er meget svagere end med Sjælland, og vistnok er uop
rindelig. Men også andre kilder vidner mod hans rolle som svensk 
konge. Da Tjodolf fra Hvin i slutn. af 9de årh. samlede stof til 
sit Ynglingatal, har han ikke optaget Gylfe i rækken, skont han 
ikke synes at have været knap i valget af hvem han medtog. Da 
Snorre senere bearbejdede det samme stof, havde han ingen anden 
udvej end at bosætte ham forud for asernes indvandring; men 
slipper vi de islandske forfatteres teori om gudernes indvandring 
(et skyldigt offer til middelalderens euhemerisme), vil en konge 
ældre end rigets guddommelige oprindelse være en sær ting. Her
til kommer yderligere, at Gylfe efter sin hele beskaffenhed slet 
ikke er noget menneskeligt navn. Dets oprindelse må langt snarere 
søges indenfor det mytiske. 

Der kan næppe være tvivl om at Gylfi er nær i slægt med 
en række ord, der alle grupperer sig omkring betydningen „at 
bruse": norsk gjelv, m. bølgegang; oldn. gjalfr, i. havbrus, hav 
(digterisk); osv. Gylfi forudsætter et urnordisk * Gulf-ja(n), hvor 
-ja(n) betegner den handlende person; altså „den der lader bruse" 
eller snarere bestemtere „den der lader havet bruse"1. 

Sproghistorisk hører et sådant navn (med „lavtrin" i selvlyden 
som følge af den betonede endelse) til det ældgamle ordforråd, 
måske endog opstået inden den gotiske „udlydslov" gjorde sig 
gældende. 

Navnet Gylfe („havbruseren") svarer til andre benævnelser på 
havherskeren: Ægir (egl. „havmanden"), Hlér („brus"), Gymir, Hymir, 
— der alle efterhånden fæstnedes som bestemte episke skikkelser. 

Vi mangler i vore kilder ikke helt vidnesbyrd om Gylfes for
bindelse med havet. Skjaldene kalder havet for „Gylfes vej", ski
bet for hans „hest" eller „ren"2. Af den „svenske" konge Gylfe 
kan disse benævnelser ikke afledes. Den senere islandske tradition 
betegner dem som opkaldelser efter en „søkonge" Gylfe; og det 
er muligt at allerede det 10de årh.s skjalde har været af samme 
mening. Men „søkongenavnene" var et pulterkammer, hvor man 

1 Kluge, Nominale stammbildungslehre § 12 ff. — Jf. endvidere mnt. gelve, 
nederl. golf, bølgegang (Tamm, Etym. ordbok 228; A. Torp i Fick, Vergl. wor-
terljuch III* 132); samt norsk elvenavn *Gjolf (i stedn. Gieluanes; Rygh, Norske 
elvenavne 70). s Gustr skaut Gylfa r a s t a r glaumi su8r fyr Aumar (Sn. Edda 
I 442,1: Tord Sjårekson i beg. at Ilte årh.); Fms II 205; Njåla k. 102; yngre 
eksempler hos Egilsson, Lex. poet: gylfi, gylvi, gilve. 
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anbragte alskens lævn fra fortidens digtersprog eller sagnverden; 
og Gylfe er jo efter sin bygning intet menneskeligt navn. I sig 
selv er derimod disse udtryk „havbruserens vej", „havbruserens 
ren", „havbruserens hest" forståelige nok; de svarer ganske til, at 
man kalder havet for sEyis grund, skibet for' Ægis hestr: de er 
minder om den glemte eller miskendte havhersker1. 

Vi sporger, hvorledes det var muligt at Geflon-myten kunde 
flytte den gamle havkonge bort fra hans rette element og sætte 
ham på tort land. Intet er mere almindeligt, end at mytiske 
væsner, hvis dyrkelse eller umiddelbare nærvær er svækket, går 
på aftægt som konger i den fjærne fortid. Alskens mytologier kan 
opvise eksempel derpå; jeg behøver blot at minde om, at hvad 
der er guder og skabere i Avestaen, er i Persernes senere „Konge
bog" blevet til oldherskere. Vi har nordiske eksempler, så nær 
som vi kan ønske det. De gamle havherskere Ægir og Hlér er 
gjorte til herskere i Danmark i dansk digtning om Helge Hun-
dingsbane, der går tilbage til 10de årh., i hvert fald er ældre end 
den Ældre Eddas HelgakviSa2. Snjo (o: sne) er bleven Danmarks-
konge i en tidlig tid; og Fjplnir (der ellers kun kendes som et 
„navn på Odin") er gjort til Sverigs ældste konge allerede i Yng-
lingatal o. 900. Nærmest ved Gylfe står iblandt disse Ægir og 
Hlér: de er havherskere, de er dansk digtning, og idet de sættes 
på tort land, har de ikke egne sagn men er bipersoner i en digtning. 

For Gylfeskikkelsens udvikling står nu to muligheder, e n t e n 
var han allerede for han indgik i myten gået på aftægt som en 
blot oldtids-konge, e l l e r han føltes endnu som havhersker og 
tabte forst under mytens senere udvikling sit oprindelige væsen. I 
fo r s t e tilfælde svarer han til Ægir og Hlér; men det var forst i 
sen tid, omkring slutningen af 10de årh., da kristendommen alle
rede var indført i Danmark, at de oplevede denne overgang, og 
alene i Heltekvadene (Helge Hundingsbane); i hele den norrone 
overlevering og til dels i den danske (Lejrekrønikens „Læ") har de 
deres mytiske væsen. Derfor må ligheden med dem udnyttes med 
nogen forsigtighed. I a n d e t tilfælde svarer forholdet til kong Snjo. 

1 Et navn som gylfa rqst ligger ligeledes så nær ved ags. fifel-våg, geofo-
ms stréam, geofones begang, at sådanne benævnelser (med et poetisk, mer eller 
mindre personificerende navn for havet som forste led) må gå tilbage til tidlig 
tid. 2 Bugge, Helgedigtene s. 141—44. 189. Jf. ligeledes den mærkelige sam
menhæng mellem Skjoldungættens stamfædre og det som guddom dyrkede korn
neg (Danm. helted. II § 38). 
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Her lader den nære sammenhæng mellem navn og sagn næppe i 
tvivl om, at han forst var en snejætte, der herskede over landet i 
fjærn fortid og holdt det i kulde og elendighed, og efterhånden 
blot blev til den grusomme tyran med „ulove" og uår. For en 
lignende udvikling i Gylfeskikkelsen taler det, at han optræder i 
forbindelse med den utvivlsomt mytiske Gefion. 

Hvis vi fastholder denne mulighed, må vi tænke os Gylfe som 
havkongen der har bolig på den sjællandsk-sydskandinaviske slette, 
eller måske snarere i fjældet Kullen, der hæver sig over sletten og 
løber langt ud i havet; her tænkte man sig ned i middelalderen 
bolig for en mægtig, spående jætte, ligesom man troede det 
samme om den i bjærget på Læsø boende Læ (o: havguden Hlér); 
fra en sådan bolig kan han tænkes at skue ud over sit særlige 
område, havet. Til denne havkonge som forste hersker kommer 
da den plojende gudinde, og under skin af kun at bede om et 
plovland vinder hun landet fra ham. Myten minder da om den 
græske, hvor Athene og Poseidon trættes om Attika, og hun vin
der landet ved at skabe olietræet og dermed landets dyrkning. De 
agerglade Sjællandsfarere måtte have samme fryd ved at plojegud-
inden fravendte havherskeren det land, hvor han hidtil havde 
været den enerådende. 

Om denne opfattelse er rigtig, vil naturligvis i ikke ringe grad 
afhænge af, hvad vi skal tro om Gefions væsen og dyrkelse, og 
hvilken alder vi skal tillægge hendes skikkelse. Myten som vi nu 
har den, er slet og ret en fortælling om Sjællands oprindelse, men 
også som sådan må den være følt som stort og vægtigt fortids
minde, dengang den fik plads på kongeskjoldet jævnsides Thors 
kamp med Midgårdsormen. 

II. Plovgudinden og hendes dyrkelse. 

Når en genstand fra dagliglivet spiller en rolle i en guds 
myte. har den ofte forinden spillet en rolle i gudens dyrkelse: og 
således hænger det rimeligvis også sammen i Gefions plovkørsel. 

Vi har indenfor den gotiske verden en plojning af religiøs art, 
ved nytår eller fastelavn, — altså på en tid af året hvor der ikke 
virkelig kan plojes i jorden; forskellig fra den virkelige forårspløj
ning og fra de magiske eller religiøse handlinger der ledsager den l. 

1 Mannhardt, Baumkultus 553—<)4; Feilberg, Ordbog II 848. 850: plov, 
plovgang; Weinhold, Zur geschiehte des heidnischen ritus (Abhdl. d. Berliner 



(iEFION 15 

Indenfor dansk område kendes denne „plovgang" kun fra Als. 
På nytårsdag gik karlene med plov; de spændte sig med tove for 
ploven, en styrede den, og en forsanger og en spillemand gik ved 
siden; de trak ploven fra gård til gård, sang nytårsvisen („Vel
kommen nytår og velkommen her"), plovstyreren — der var ud
klædt som præst — holdt, en skæmtende præken, karlene dansede 
med gårdens piger, styreren fik en pengegave, og så drev han sit 
forspand videre til næste gård1. 

I England er plovgangen udbredt over hele den østlige del af 
landet fra Essex til Nordhumberland, mest dog mod nord. Ploven 
trækkes af unge karle, gærne klædte i hvide skjorter med bånd
prydelser; undertiden med kornaks i huen; de benævnes ofte 
„plovstudene" (the plough-bullocks). Tidspunktet er ved nytår, 
sædvanlig mandag efter helligtrekonger. En del ældre optegnelser 
sætter os i stand til at følge skikken tilbage i tiden; den ældste er 
et opbyggeligt, skrift fra 1493, der advarer mod at „drage ploven 
omkring bål for god begyndelse af året, at de skulde trives des 
bedre i det kommende år"3. 

Sammen med ploven og dens „okser" optræder to udklædte 
personer, den ene kvindelig (o: en virkelig kvinde eller et udklædt 
mandfolk), der hyppigst bærer navnet Old Bess, og ofte er komisk 
udstyret med lang næse ell. lign., — og en mandlig klædt i et 
kalveskind med vedhængende hale; han nævnes hyppigst blot som 
„narren", undertiden som „Kaptajn Kalvehale" (the Fool, Captain 
Cauftail). Deres dans og indfald, hvergang plovskaren får en 
gave af dem den gæster på toget, danner det lystige midtpunkt i 
festen. 

I Sydtyskland møder plovgangen under anden form. Det er 
de unge karle som tvinger de ugifte piger til al trække ploven, 
og til sidst driver dem gennem en bæk eller vanding, inden festen 
slutter med dans og lystighed. Fra Franken (landet fra Donau 
nordpå indtil Rhongebirge) haves en mangfoldighed af vidnesbyrd 
om skikkens styrke, til dels drabssager og øvrighedsforbud fra 15de 
og 16de årh.; skikken har nået sydpå ind i Schwaben og nordpå 

Akademie 1896) s. 27—29; E. Hoffmann-Kraver, i Schweiz, archiv rur volks-
kunde XI 253, jf. I 134 f; Zs. vereins fur volksk. III 370. Om den engelske 
plovskik se nærmere udfor. s. 30. 3 .Grundtvig, GI. danske minder, III 166—68. 
8 Ledingh of the ploughe ahoute the fire as for gode heginning of the yere, that 
they sehulde fare the better all the yere follovvyng. 
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til Leipzig og Hof, et enkelt vidne antyder, at den også skal have 
eksisteret ved Rhinen. I reglen er den druknet i fastelavnsglæder-
nes store flok (altid i købstæderne og også ofte på landet). Som 
særskilt folkefest i ret hojtidelig stil holdes den endnu i Nedre-
franken, i februar måned hvert syvende år; de seks smukkeste 
piger, klædte i festdragt, trækker ploven, — rigtignok uden at 
skulle vade gennem vandet. 

Nu og da forekommer det i nyere sydtysk skik, men aldrig i 
de gamle optegnelser, at karle trækker ploven1. I disse sydlige 
egne synes det at være en afslappelse af den mere karakteristiske 
skik med at spænde pigerne for plov. Fra et sted nær ved Paris 
har vi en enlig udløber af festen, blandet ind i anden fransk 
fastelavnsskik; nu er det karle i kvindeklæder, der trækker ploven, 
— et ret sikkert vidnesbyrd om at det tidligere var piger. I 
Franken forekommer karlene kun, når festen flyttes til senere på 
året og viser en blandet eller afsvækket form. Vistnok ligeså i 
Tyrol, hvor festen er flyttet til påske; og i Kårnten ved fastelavn. 
På sidstnævnte sted er dog bevaret en ejendommelig enkelthed: 
ploven skal omploje markerne. 

Festen forekommer kun hos vor folkestamme, selv om Slaver 
og Hinduer har noget lignende. Elos Tjekker skal kvinderne 
trække ploven ved den forste udsæd. Hos Russerne skal de ploje 
omkring landsbyens grænser, hvis den trues af smitsom sygdom. 
På flere steder i Indien standses hungersnød ved at kvinderne 
nøgne drager ploven over markerne til dels under påkaldelse af 
„moder jord" om atter at give sæd2. 

For flygtig betragtning fremtræder plovgangen som en faste-
lavnsagtig forlystelse. Men de fleste fastelavnsskikke har vist sig 
at være gamle nytårs- eller forårsfester, hvis alvorlige del er gået 
tabt og kun lystigheden bevaret. For plovgangen er der vidnes
byrd nok om at den er en særskilt fest, knyttet til nytåret (så 
England, Als og enkelte steder i Tyskland) og af en vis hojtide-
hed; i England gav man den et halvkirkeligt præg, udført af visse 
broderskaber og således at der samledes ind til alterlys eller an
dre kirkelige formål. Der er da ingen tvivl om, at vi står overfor 
en fra fjærne tider arvet hojtidelig landbrugsskik. 

1 Ret enestående er skikken fra Brabant i Belgien: at lade de dårlige 
ægtemænd trække ploven gennem gaderne. '•' Weinh. s. 28. Det hos Mannh. 
653 anførte eksempel fra Siebenbiirgen er blandet med slavisk skik. 
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Om betydningen af denne fest vidner allerede selve traditionen: 
den er „for et godt nytår, at de skal trives des bedre i det kom
mende år" (1493). Selve plqjningen på åben mark tager sikkert 
sigte på sædens vækst. På et enkelt sted (Kårnten) plojer man 
omkring markerne, — et velkendt middel til at holde ondt borte1. 
Pigerne der drives ud i vandet er et udbredt tryllemiddel (den 
hentorrede natur skal ligesom lokkes til at lade sig væde på samme 
måde). Endelig optræder en ceremoni med ild, enten en kørsel 
omkring ilden (engelsk), eller at man lægger bål på ploven der 
drages (tysk). Mannhardt tolker det som solmagi; det er også 
muligt, at vi her har ildens sædvanlige rolle at holde ondt borte. 

Festens kærne er ojensynlig selve den handling, at ploven 
trækkes af mennesker ud over markerne på en tid hvor det virke
lige markarbejde endnu ikke er begyndt; her må gæmme sig 
den egenlige magi „for et godt nytår". Vi må snarest opfatte 
det som et magisk eller guddommeligt forspil for det menneskelige 
plojearbejde, og dermed en indvielse af det. 

Som hovedpersoner i plovgangens engelske form træffes den 
gamle kone, sædvanlig kaldet „Old Bessy" eller med lignende 
navn, og dernæst den med kalveskind og kalvehale udklædte med-
danser. Desuden nogle andre faste meddansere, af mere ubestemt 
tal og benævnelse. Der er i hele dette dansevæsen en tilnærmelse 
til de almindelige engelske juleskikke med en omvandrende flok af 
narredansere (morris-dancers), hvori Old Bessy og ,the Fool' altid 
spiller hovedrollen; navnlig i Nordhumberland, hvor „sværddanserne" 
optræder sammen med ploven, er det lån, ti de tilhører udpræget 
juleoptogene, ikke nytårets plovgang. Men slet og ret en over
førelse fra juleoptogene kan det hele dog ikke godt være; kalve
skindet som den mandlige hovedpersons smykke synes særligt for 
plovgangen, og hænger vel sammen med „the Plough Bullocks". 
Desuden synes der at være en mærkelig overensstemmelse mellem 
den som kvinde udklædte fører for flokken i engelsk og den som 
præst udklædte fører i alsisk; dette sidste turde være en yngre 
omtydning af kvindedragten, og dermed er den kvindelige fører for 
toget sikret som fælles for England og Sønderjylland. Som kvinde
ligt væsen og gammel optræder. frugtbarhedsvætten i en mængde 

1 Allerede et tysk synoileforbud år 743 handler om at drage furer omkring 
landsbyerne. Det er hojst tvivlsomt, om der hermed sigtes til nytårs-plovgan-
gen; det passer overhoved på alle omplojninger for at holde ondt borte. 

D.inske Studier 1910. 2 
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skikke der knytter sig til landbruget; og vi tor med en vis ret 
tyde nytårets plovgang på samme måde: det er frugtbarheds-
vætten (eller frugtbarhedsgudinden) der indvier årets arbejde ved 
denne plejning. 

Jeg skal dog ikke dvæle ved skikkens oprindelige mening. Det 
er selve dens forekomst og faktiske indhold, der har betydning for 
os. Vi har fundet de to typer, den sydtyske hvor pigerne trak 
ploven, og den engelsk-sønderjyske hvor karlene trækker den. 
Gefions-myten svarer ikke til den fflrste, men i kendelig grad til 
sidste: karlene som de der drager, og sædvanlig kvinden som 
leder af plojningen. En forskel er det, at i myten drages ploven 
af øksne, i plovgangen af mænd; men øksnene er hendes omskabte 
(eller dertil avlede) sonner, og karlene er udklædte og bærer navn 
af „plov-øksne" (plough-bulldcks); desuden optræder en særlig 
festdeltager klædt i kalveskind. Det kan ikke nægtes, at Gefion-
myteh viser en påfaldende overensstemmelse med den engelsk-søn
derjyske skik. 

Men desuden kan man i folketroen eftervise en gudindeskik
kelse, der svarer noje til den religiøse plovgang, og samtidig byder 
væsenlig lighed med Gefionskikkelsen. Som bekendt findes i de 
fleste egne af Tyskland troen på et kvindeligt væsen, der i jule
tiden drager gennem landet, efterseende om alt hvad der vedrører 
julens skik er i orden, og bringende velsignelse for det kommende 
år; hun kører i vogn, ledsaget af en vandrende flok af dværge 
eller børnesjæle. Hendes navn er hos Sakserne fru Freke; i 
Mellemtyskland (Hessen og Thiiringen) fru Holda; i hele Sydtysk
land fru Berchte. Sædvanlig er hun kørende, men i grænseegnen 
mellem Thiiringen og Sachsen, ved floden Saales øverste løb (i 
Saalfeld og Orlagau), fører hun ploven. Man tror, at Saale-dalens 
frugtbarhed kommer deraf, at hun lader sit følge vande markerne, 
medens hun selv plojer nede under jorden. Der fortælles — som 
en variant af et velkendt sagn om de underjordiskes bortrejse —• 
at da hun var bleven uenig med landets folk, kom hun en Berthe
aften (mellem nytår og Helligtrekonger) til færgemanden ved Saale, 
sent ud på natten, som en stor og ærefrygtindgydende kvinde, led
saget af en flok grædende børn, der slæbte hendes plov og andre 
redskaber; under klager bragte de ploven ombord, og steg atter 
ud på den anden side. Ofte fortælles også, at når hun kommer 
til floden tømrer hun sin plov sammen eller får hjælp dertil af en 
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tømrer eller vognbygger; hun efterlader sorn Ion spånerne der 
bliver til guld; eller hun straffer med sin plovøkse den der har 
spottet eller besværet hende. Ligeledes skærer hun med plovjærnet 
maven op på dem, der ikke overholder den på hendes dag gældende 
fasteregel: kun at leve af grød eller en art simple melpandekager1. 

Her har vi mellemleddet mellem plovgangen og Gefion. Det 
som foregår ritualmæssig i plovgangen — den frugtbarhedsbrin-
gende nytårsplojning — det gentager sig her mytisk; men samtidig 
dækker denne tro fra Saale-egnen i mærkelig grad den nordiske 
Gefion: en plovkørende kvindelig guddom, der råder over jordens 
frugtbarhed (jf. Gefions navn af „at give") og træder i særligt 
forhold til den enkelte frugtbare landsdel (Orlagau, Sjælland) og 
som tillige hersker over en art af dødsrige (således som det antydes 
om Gefion i Snorres Edda). 

Der er en indre sammenhæng mellem den religiøse plojning 
og den episk udformede Gefionsmyte; og der kan næppe være tvivl 
om, at nytårsplojningen er det ældre, det nærliggende, og at den 
fantastiske landudplojning er afledt. Overhovedet hvor det samme 
træk forekommer som skik og som sagn, vil skikken sædvanlig 
være det oprindelige: bagGylfes Gefion ligger en dyrkelse, som må 
være af samme art som den hvormed „Old Bessy" foretog sin 
mimiske plojning. Ud af disse plojninger i ritus og tro dannede 
den nyere myte sig, idet den drog episke stoffer til sig: landud-
plojningen og plojegaven. Det er troligt, at de gamle Gefions-
dyrkere samtidig har haft begge former; muligvis de endda har 
tydet plojeskikken som en gentagelse af hendes store landplojning 
med sonnerne som plovdragere. Dog om den nærmere udform
ning af disse forestillinger véd vi intet; det er kun de store træk 
af udviklingen, som stoffet kan vise os: og det siger, at der rime
ligvis engang har fundet en nytårsplojning sted i Gefions navn, 
hvorved hun gav jorden dens grøde og tog den i sin besiddelse. 

Hidtil har vi kun set på de forskellige plovforestillinger som 
typer; men der er tillige en ejendommelig geografisk sammen
hæng imellem dem. Dette gælder ikke så meget overleverin
gernes nuværende findesteder, der når fra Alperne til Island; men 
flytter vi de forskellige folkestammer tilbage til deres tidligere bo
pæle, kommer de hinanden langt nærmere. Englænderne stammer 

1 Grimm, Deutsche mythologie IB 251—54 med Aberglaube 525 (Myth.4 

III 452). 
2* 
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fra de gamle Angler, der boede ved det sydvestlige hjorne af 
Østersøen; deres plovskik, som slutter sig til den vi kender fra 
Als, hører sikkert også hjemme i nærliggende egne. En mulighed 
er der dog for, at ikke Angler men Danske har bragt den til Eng
land, idet den østlige strækning af England, hvor „theFool Plough" 
findes, falder sammen med det gamle Danelag; også under denne 
forudsætning får den nære overensstemmelse med skikken på Als 
sin forklaring. På samme måde skal vi fly I te de sydtyske folke
stammer tilbage til deres hjemsted ved Elben og Oder, Svevernes 
gamle bygder. Saale-dalens beboere (med den mytiske nytårs-
plojning) hører måske til samme gamle svevisk-thuringske gruppe, 
såfremt de er egnens indfødte befolkning; men disse egne har 
tillige været genstand for en pletvis indvandring nordfra. Gamle 
kilder vidner om Anglers og Varners bosættelse i Thuringen. Lige 
nord for Orlagau og Saalfeld (plojegudindens område) findes bygde
navnene Engilin, Frisonofeld, Werinofeld; og endnu lidt nærmere 
ved (langs Unstrut, lim og spredt indtil Main) forekommer sted
navne på -lev (-leben), der stammer fra nordlige indflyttere; efter 
flere nyere forskeres mening fra en dansk indvandring i folkevan
dringstiden1. Efter sin type (den kvindelige plovkører) hører Saale-
dalens tro nærmest til denne folkegruppe. Endelig er der så 
Gefion-myten, der foreligger i islandske sagnoptegnelser og et norsk 
skjaldekvad, men på mange måder knyttet til Danmark og særlig 
bundet til Sjælland. Således udgor plojeområdet en op
rindelig geografisk helhed: landene omkringØstersøens 
vestlige del; og den falder a t te r i to geografiske grup
per: en s jællandsk-angelsk med kvindelig plovkører og 
mandligt forspand, og en svevisk med kvindeligt for
spand. 

Gefion hører ind i denne række, men med kendeligt særpræg; 
både typemæssig og geografisk repræsenterer hun et yderpunkt af 
plojemotivets udvikling. Hendes dyrkelse, som vi ikke kildemæssig 
kender til, må vi slutte har været den sædvanlige mimiske frem
stilling af gudindens frugtbargørende plojning. Den har givet an
ledning til en friere mytedannende fantasivirksomhed, hvorved 
landudplojningen og plovgaven droges til som episke træk; alle 
plqjemotiver i sagnverdenen har haft en tilbøjelighed til at lade sig 

1 Velvillig meddelelse fra dr. Gudm. Schii t te ; jf. hans Altyske anneksions-
lærdomme (1909) s. 129, med påberåbelse af Edu. Scliroders udtalelse. 



GEF10N 21 

drage ind. Episk udformning er også de mægtige øksne, men be
retningen om at det var hendes sonner står som lævn fra den 
ældre form. 

Det menneskelige forspand skiller de mytiske og rituelle plov
kørsler ud fra oldtidens dagligliv, hvor okser var det brugelige; 
det har givet plovgangen den festlige karakter og mylen dens 
sving af at være hævet over menneskelivets sædvanlige kår. Men 
hvad der for én tidsalder er religiøs skik, har som oftest tilhørt 
dagliglivet på et tidligere trin. Plojning ved menneskekraft hører 
til på et langt tidligere trin af menneskehedens udvikling. Endnu 
træffer man, i Sydøsteuropa og i Nordafrika, at bonden plojer med 
kone og ko spændte for ploven. Sagnet fortæller, også i Danmark, 
om tyranniske herrer der spændte mennesker for ploven. Men 
den almene skik må ligge langt tilbage; allerede fra bronsealderen 
kendes den af mand styrede plov med trækdyr for (helleristning i 
Bohuslen). 

Myten vidner, at Gefion står i et særligt forhold til Sjælland; 
hendes navn og væsenstræk peger mod en frugtbarhedsgudinde 
med fuldt udviklet kultus. Men hvis delte er tilfældet, må vi også 
vente at finde spor af hendes dyrkelse på disse egne, forst og 
fremmest i s t e d n a v n e . Og omvendt, hvis intet spor af hendes 
dyrkelse eksisterer, løsnes grunden under hendes stilling som en 
guddom med stærkt udformet dyrkelse. 

Vi har en række stednavne, der lydlig minder om hendes 
navn; men jeg springer straks til et enkelt, landsbyen Gevnø på 
Sjællands østkyst (Lyderslev sogn i Stævns). 

Som ældre former af navnet er overleveret Geffnøwæ 1387, 
Geffnøwe 14U0 1406, Gefmie 1678'. Ingen, der kender vore sted
navnes udvikling, vil være i tvivl om, at navnets sidste del er 
æ. d. -høghæ, oldn. -hangar, o: hoje. Navnet er karakteristisk 
for guders opkaldelse; vi har Thorøwe (Toroje) i Stævns, opkaldt 
efter Thor, og i Fyn Nwrdmce (*Njar5haugar, de to byer Nærå), 
opkaldte efter Nerthus eller Njord. Når vi har Thorøwe liggende 
kun en og en halv mil fra Gefj'nøire, er det en ret tvingende 
tanke, at de må forklares pasamme måde: Thors hoje og „Gevns" 

1 Erslev, Repertor. nr. 3590 (vidisse 1400 af brev fra 1387). 4311. 4847; 
UJBland. I 234. 
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hoje1. Om navnets forste led er opr. Gefn eller opr. Gefjon, kan 
vi ikke se af de sent optegnede former; en tydning som *Gefjon-
(ar)haugar, „Gefions hoje", er sproglig forsvarlig, og når den støttes 
af myten om hendes forhold til Sjælland, må den afgjort fore
trækkes. 

Gudernes dyrkelse på hoje tilhører utvivlsomt en tidlig tid. I 
historisk tid er templer („hov", „vi") trådt i stedet; gudsdyrkelsen 
trækker sig fra den frie natur ind i lukkede rum med udformede 
billedstøtter. De guder, til hvem navne på -haugar knyttes, er 
Thor og Nerthus-Njord, — de guddomme vi ad anden vej kan 
skonne er særlig gamle. Som den tredje i rækken træder nu 
Gefion; også hun må være gammel guddom, allerede af den grund 
at hun i eddamytologien er trådt i baggrunden. Vi skonner nu, 
at der har bestået en gammel naturbunden gudedyrkelse; vi kan 
— efter den beromte skildring hos Tacitus — benævne den Ner-
thus-perioden. 

Da har Thor haft sin helligdom på Thorøwe, og Gefion på 
Geffnøwe. Egnen har været skovrig; forst omkring folkevandrings
tiden er den storre bebyggelse begyndt (-lev-navnet Lyderslev), 
de talrige oldtidshoje findes i landstrimmelen langs kysten. Selve 
Gefions „hoje" skal vi formodenlig søge på hojningen vest for 
landsbyen, hvor nu kirken ligger. Den lille sø, hvoromkring lands
byen nu er bygget, har vistnok været helligsøen. En sådan har 
vistnok været nødvendig, således som vi kan slutte af Nerthus-
skildringen og nyere aftvætningsskik; og i det vandfattige Stævns 
var et sted som dette næsten naturbestemt til at være dyrkelses-
pladsen 2. 

1 Yderligere støttes den religiøse betydning ved, at vi' i Stævns ikke har 
andre gudeopkaldelser end de tre på rad liggende: Thorøwe, Geffnøwe og 
Frøslef. 2 Hvis vi kan slutte fra den sydtyske form af plovgangen, har også 
Gefions-dyrkelsen endt med at drage ploven ud i søen, ligesom Nerthus-om-
kørslen endte dermed.—I Gevnø sø blev der i 1820erne fundet en vogn; den 
blev opgravet ved torveskæring og vakte ikke ringe opsigt på egnen ved sit 
usædvanlige udseende, men den gik til grunde ved soltorring. En 84årig mand, 
der flere gange har set den i 5—7urs alder, erindrer den ikke nærmere, men 
tror dog at den var helt uden beslag og grov i form (meddelt af gårdejer Povl 
Nielsen, Karlehoj, på foranledning af fru Solveig Fog-Petersen, født Høgsbro). 
Med erindring om Tacitus' skildring af Nerthusdyrkelsen og om helligvognene fra 
Dejbjærg mose, kan man heri se en mulig lævning fra den gudsdyrkelse, her 
en gang har været. Men sikrere spor må det være overladt fremtidens forsk
ning at skaffe. 
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Når kirken ligger ved Gevnø sø, og ikke så nær ved den 
storre landsby Lyderslev, så turde grunden være den, at her er 
det gamle helligsted; den kristne kirkebygning viser i så mange 
tilfælde pladsen hvor det hedenske offersted har været. 

Landsbyen giver os altså navnet på den gudinde, der sammen 
med Thor har været dyrket i Stævns. Stednavnet har ført os til 
Øresunds kyst, ligesom allerede tidligere plojemyten har ført os til 
Øresund og Sjælland. Her i disse frodige egne må vi da vente, at 
myten hører hjemme om plojningsgudinden, der fravendte „hav
bruseren" Gylfe hans land og skar det ud til at være hendes 
ejendom. 

Mens de mandlige guddomme er fælles for store områder af 
vor gotiske folkeverden, er de kvindelige guddomme mere sted
bundne.. Dette gælder ikke blot indenfor de ældste forfattervær
kers og indskrifters vidnesbyrd; det gælder også for stednavnene. 

Indenfor Danmark synes Nerthus forholdsvis at være hoved
skikkelsen. På Fyn har vi to *Njar5arhaugar (Nærduve, Nærå); i 
Østjylland (Hovlbjærg h.) et Nærdh, Nærraad (? *Njar5arvi5r, Ner-
thus-skoven); i Vestjylland Nærild (*Njar5arhillar), en frodig lille 
skovdal kronet af bakkeknolde, liggende som et vidunder i den 
åbne slette ved Ringkøbing fjord, nær Vium (o: helligdommen) og 
endnu nærmere ved det mærkelige oldtidsminde på Vium hede, 
der synes at have været tingsted. Skåne har et Nærlunda på 
Øresunds kyst ved Helsingborg, samt en Niærdholm og Nærdala. 
Kun Sjælland er forholdsvis fattigt: det har sit Niartharum (Næ
rum) i den tætte skovstrækning ved Øresund, i egne der kun var 
lidet opdyrkede eller farbare i oldtiden, og som sikkert ikke kunde 
være denne landsdels midtpunkt. 

Sjællands fattigdom på Nerthus-navne svarer til at andre gud
inder optræder. Østsjælland har Geflon; Sydsjælland har Idun, 
knyttet til Ithænø (nu Enø) i Susåens munding. Helligdommen på 
øen minder om Tacitus' skildring af Nerlhus-helligdommen på „en 
ø i Oceanet"; stedet er skærmet ved sin utilgængelighed, og dog 
ikke mere end at hendes hellige vogn kunde føres over til hovedlan
det og køres rundt til hendes dyrkere; man kan nutildags vade 
over til Enø. At navnets form svarer til Bunn, og at vi intet 
andet ord har, der naturlig forklarer øens navn, det er for længst 
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erkendt1. Der kan være grund til yderligere at lægge mærke til, 
hvor ofte småøerne er helligede en enkelt guddom. Niærdholm 
ved Skåne nævntes nylig; men ikke mange mil fra Ithænø træffer 
man to gange Thorø (Turø ved Svendborg, og Torø ved Assens)2. 

Idun og Gefion, disse baggrundsfigurer i Eddamytologien, har 
altså en gang på dansk grund været betydningsfulde gudeskikkel
ser. Kan vi endnu i myterne finde spor af den rolle, de har 
spillet i en tid, ældre end den hvor den valhalske gudekres blev 
dannet? 

For Idun har vi to mytiske holdepunkter: 1) hun bærer aser
nes foryngelsesæbler, og er hovedperson i en myte, hvor hun og 
æblerne ranes bort ved Lokes letsind, og hentes tilbage af ham i 
falkeham, forfulgt af Tjasse i ørneham; 2) hun er guden Brages 
ægtefælle. Brage er en overordenlig sen gudeskikkelse', en af de 
mange „Odinssonner"; norron mythologi har følt ham i forbindelse 
med digtekunst (bragr, digt), derfor Lokes stikleri til at han mere 
er ordets mand end dådens. Men hojere end til dette ordspil 
kommer vurderingen af ham ikke; den gud der påkaldes som digte
kunstens ophav, er ufravigelig Odin; vi har ikke i stednavne eller 
på anden måde det mindste spor af hans dyrkelse; ja vi har endog 
et stærkt vidnesbyrd imod den: Bragi forekommer som navn på 
jordiske mennesker, hvad gudernes kultusnavne aldrig gor. 

Imod disse mange negative vidnesbyrd står dog et par positive. 
For det forste navnet Bragi lader sig næppe skille fra oldn. bragr, 
„den ypperste" (bl. a. i åsabragr, „den ypperste af aserne", o: 
Thor), ags. brego, herre, hersker; men en sådan benævnelse ventede 
man ikke brugt om en smågud, men om en meget anset guddom. 
For det andet møder braga(r)full som en særlig hojtidelig form 
for en til guderne viet skåldrikning. 

Det vigtigste kildested om skåldrikningen er Snorres skildring 
af Hladejarlernes store julegilde for de trøndske bønder: „Forst 
skulde man indvi Odins bæger, man skulde drikke det til sejr og 
magt for kongen, derefter Njords bæger og Freys bæger til åring 
og fred; mange brugte dernæst at drikke Brages bæger; man drak 
også bæger for sine afdøde frænder og det kaldtes ,minne1"3. Når 
Snorre ligesom med lidt forbehold sidestiller „Brages bæger" med 

1 O. Nielsen i UJBland. I 269. 2 sstds. 260; om Nerthus-navne sstds. 
260. s Heimskringla, Håkonar saga go3a k. 14 (F. Jonssons udg. I 187), jf. 
Yngl. k. 36. 
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Odins og med Njords og Freys, skyldes det vel hans sans for, 
at Brage ikke passer ind i disse omgivelser; men selve dette for
behold er da et vidne om, at Snorre ikke selv konstruerer hele be
retningen. Endnu mærkeligere er det, at Thor mangler blandt dé 
her opførte storguder; heller ikke dette kunde Snorre af sig selv 
ha hittet på. Men da en påkaldelse af Thor ved årets storste fest 
umulig kan undværes, må vi løse vanskeligheden ved at Thors-
bæger og Bragafull er ett og det samme. Altså Brage („herske
ren", „den ypperste") har været et navn på Thor. 

Flytter vi nu myteforestillingerne tilbage til det ældre trin, 
kommer det alt i orden. Bragi (o: Thor) er gift med Iounn, den 
himmelske torden- og frugtbarhedsgud med den fornyende natur 
(id-, fornyelse): det fra de fleste ariske mytologier velkendte ægte
skab mellem himmelguden og den jordiske frugtbarhedsgudinde1. 
Forst en senere systematiserende tid, der af de mange fruglbar-
hedsgudinder optog Sif som Thors hustru, flyttede Idun ind i gude-
kresen og skabte hendes ægtefælle Bragi til en egen person. 

Gefion står i eddamytologien som den enlige kvindeskikkelse. 
Er hun en gammel sjællandsk frugtbarhedsgudinde, har formoden
lig også hun haft ægtefælle; og problemet bor løses ud fra det 
synspunkt, al der var mange stedlige kvindelige guddomme, og 
færre (men alment dyrkede) mandlige. Gefionsdyrkelsen møder 
jævnsides med Thorsdyrkelsen: Geffnoive lige tæt ved Thorøwe, 
ligesom Ithænø i nærheden af Thorø. Det or da rimeligt, at man 
i det østlige Sjælland har dyrket frugtbarhedsgudinden Gefion som 
himmelgudens ægtefælle. 

Dengang vi forst mødte Thors dragekamp og Gefions plojning 
sammen på Regnar Sigurdsons billedskjold, kunde det se ud som 
en tilfældighed. Nu da vi har set den nære stedlige samhørighed, 
den ensartede benævnelse på deres helligdomme, og det hele for
hold med Thor som den mandlige gud, der påkaldes jævnsides med 
skiftende kvindelige guddomme, er samhørigheden ikke tilfældig, 
men bunder i den gamle tids væsenligste religiøse opfattelse. 

Vi begyndte med Gefions rolle i en eneste myte, Sjællands 
udplqjning. Gradvis har vi set en gudeverden vokse op fra tiden 
for eddamytologien: hendes personlige forhold til Sjælland; hendes 
helligsted ved Øresunds kyst med skov og hoj og sø nær den 
frodige bygd; plovgangen hvor man mimisk fremstiller frugtbarheds-

1 E. H. Meyer i Zeitsehr. des vereins fiir volksk. XIV. 
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gudindens vandring over agerlandet; sammenknytning mellem hendes 
dyrkelse og Thorsskikkelsen; og endelig mytedigtningen, der lader 
hende ploje øen ud, og vinde den fra havherskeren. Desuden 
rådighed over dødsriget, således som det så ofte bliver den jord
boende eller jordvandrende gudinde til del. 

Det var da intet under, at endnu i vikingetiden den danske 
kongeætling Regnar gav hende en hædersplads blandt folkets my
tiske minder. 

Tillæg I. 
Stednavne sammensatte med Gevn-. 

Vi har omtalt et enkelt stednavn, hvor sammensætningen og stedlige 
forhold falte for, at det indeholdt en opkaldelse efter guddom: Geffnøwe 
i Stævns. For fuldstændigheds skyld skal her nu gores rede for de andre 
sammensætninger med Gevn-. 

1. Giafnatofte, Gefnetofte, nu Gentofte, sogneby nord for København1. 
2. Gefninye, Gevninge, sogneby ved Lejre å, en halv mil fra dens mun

ding i Roskilde fjord2. 
3. Gefnewathe, Giafnioath, nu forsvunden gård i Roskilde-egnen3. 
4. Gieffnskoujf, skov ved Hellesø, Sevel sogn, Ginding herred, Ringkø

bing amt*. 
Det kunde være fristende i disse steder at se spor af gammel dyr

kelse af „Gefion" eller „Gefn". Navnlig Gevnskoven, liggende på et 
hojdedrag lige ved Hellesø (D: den hellige sø) og med andre spor af 
gammel kultus, vilde på mange måder egne sig til at være frugtbarheds-
gudindens helligdom. Jeg skal i en anden sammenhæng behandle dette 
mærkelige sted. 

Imod „Gefion1' taler dog den lydlige form, der i flere af de ældste 
kilder begynder med Giafn- (den kan svare til oldn. Gefn, men ikke til 
Gefjon). Endnu mere afgSrende er, at de ganske mangler de sammen
sætningsled, der udmærker gudeopkaldelser. 

Vi kender aldrig -skov sammensat med gudenavn5. Og stednavne 
på -skov er i overhovedet meget unge. 

1 Giafnatofte 1193 (Kbh. dipl. I 3, originalt pavebrev); Gefnetofte 1186. 
1193 (sstds. 1. 4, originalt pavebrev og gi. udgave af pavebrev); Gefnætoftæ, 
Gyefnætoftæ, Gefntoftæ, Gewentoftæ o. 1370 (SRD VI 58. 60. 102. 112. 44). 2 Gefnewathe o. 1170 (Vita Ganuti dueis), Giafnwath 1203 (SRD VI 404, jysk 
skriver; jysk afskrift fra beg. af 14de årh.). * Gæfningæ 1364, Gefninge o. 1370, 
Giæfning 1244 (jysk skriver); Rep. 2731, SRD VII 120, VI398. * Gieflhskouff 
i præsteberetning 1638 (nu i Rigsarkivet; trykt Danske Samlinger 2 IV 24, jf. 
O. Nielsen, Hjærm og Ginding herreder, s. 418 f). Skoven nu bortryddet på 
nær i den af bækken dannede kløft [æ Gjæw'], der løber ned mod Hellesø; jf. 
ndfor s. 28. 6 Odhnemskog i Dalsland 1397 (Lundgren, Språkliga intyg om 
hednisk gudatro i Sverige, s. 35) er jo ingen umiddelbar sammensætning af 
Odin og -skov. 
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Vi kender ingen -toft sammensat med gudenavn *. 
, Vi kender intet sikkert eksempel på gudenavn sammensat med 

-inge2. 
Man kan, om end sjælden og næppe uomtvistelig, eftervise gude

sammensætninger med -vad: Tiiswath (af guden Tir), Hellevad (det hel
lige vadested)3. 

Ikke et eneste af disse navne indeholder noget for gudenavne ka
rakteristisk sammensætningsled, således som tilfældet var med Geffnøwe 
i Sjælland. D e r i m o d er de r en s t e d l i g e j e n d o m m e l i g h e d : de 
l i g g e r a l le ved å e l l e r sø. Gentofte ved Gentofte sø, ved Gentofte 
ås udløb; Gevninge ved Lejre å, der her breder sig ud til en sø (nu 
mose); Gevnskov omkring Gjæw-bækken på bredden af Hellesø. Gefne-
wathe, Giafnwath betegner sig allerede ved selve navnet som liggende 
ved et vadested; og for resten kan der efter kilderne — hvad man hid
til ikke er bleven opmærksom på — ikke være tvivl om at stedet har 
udgjort en del af Gevninge bys område4. „Giafn's" vadested må da være 
et vadested over Lejre å. Endvidere hører hertil vistnok også gårdene 
Jennet ved Gårdbo sø i Vendsyssel, der synes at gå tilbage til et ældre 
*Gefn-with o: Gevnskoven; formen Jennet kendes ikke ældre end 16de 
årh., og stedet har ligget i den store skovstrækning ved søen. Altså: 
n a v n e n e med Gevn- er a l t id k n y t t e d e til en a n s e l i g e r e sø 
e l l e r å; og r i m e l i g v i s h a r da d e t t e f o r h o l d v æ r e t b e s t e m 
m e n d e for n a v n e t s t i l b l i ve l s e . 

Vi kan prøve dette resultat ved at udstrække undersøgelsen til at 
omfatte hele Norden, og alle de stednavne hvor stammen Gev- fore
kommer. 

Vi går forst til Norge, der hyppig har det ældste sæt af stednavns-
dannelser. Her er Gef et gammelt e l v e n a v n . Typisk eksempel er 
elven Gef (Jæv, Jøv) i Telemarken, der giver navn til dalen Gevadal 
(med gården Gjeveland) og søerne Gjevarvatn og Gjevden. Andre elve 
af samme navn spores nu kun i deraf afledte stednavne: Gevarvand; 
Gefnes („ved en bæk nær dens sammenløb med en anden"); Gjævenes 
(ligeledes); Gjævestaa („ved udløbet af en elv"); Ge[f]vatn; Geffren(V); 
Gjefsjøen. Navnet hænger ojensynlig sammen med verbet gefa, at give; 
det betyder da den givende (o: den fiskerige). Et tilsvarende længere 
elvenavn Gefandi (ligefrem tillægsmåden „den givende") forekommer 
i sammensætningen „Gefandrhol". Endelig finder vi på Nordhordeland 

1 Herhen hører sikkert ikke Frøstolft 1343 Upland (Lundgren s. 66). " Uvisse 
er danske stednavne Beldringe (af Baldr — egennavn ell. fællesnavn —, eller 
af Baldrekr, jf. Hellquist. Svenska ortmann på inge, 10); det jyske Guthing 
(nu Gudum) og det skånske Gythingæ (Gøngerne), der kan udgå fra et med 
Guth- sammensat personnavn; Nirthingia(r), beboerne af Nirthingia-hundare i 
Upland, afledes ikke umiddelbart af Nerthus, men af søen Nardingen. 8 0 . Nielsen 
i UJBland. I 264 * Århus kanniker fik 1202 skænket en på Sjælland liggende gård 
„Giafnwath med møllen og øvrige tilliggende" (om hvis senere skæbne der intet 
mældes), 1244 bortsolgte de til Roskildebispen „alt gods de har ejet i Giæfning* 
(uden at brevbogen indeholder noget om dets oprindelse; SRD VI 404. 398). 
De to poster må da være identiske. Eller måske har Århus kanniker samlet 
på sjællandsk gods med Gevn-navneV 
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et stednavn Gjemdal, ældre Gefnudal („ved den øverste del af Heglands-
elvens vasdrag"), der ifølge Sophus Bugge forudsætter et elvenavn Gefn 
ell. Oefna, „vel en afledning med -11 af den samme stamme gefa; jf. 
Gefn (den givende) om Froja*1. 

I Sverig har man, i Vestmanland, et sønavn Jiifjan (udt. Jiivjan), 
der forudsætter et oldn. *Gefja; og en Jafvern i Østgøtland, der synes 
at være samme ordstamme som norsk Gjevarvandet2. 

I lighed med dette må også i dansk „Gevn" fra fOrst af være navn 
på å eller sø. Gentofte betyder da „tofterne ved Gevn" (jf. stednavnet 
Søtøfte), Gevninge „folkene ved G.", Gevnevad „vadestedet over Gevn", 
og Gevnskov „skoven ved Gevn". I alle disse tilfælde er Gevn da det 
gamle navn på vandet, som nu er fortrængt af afledte betegnelser af 
ganske ny oprindelse (Gentofte sø, o. desl.). Ved Hellesø er „Gevn" 
vistnok søens gamle navn; betydningen „den givende" vil passe til den 
fiskerigdom, disse vande udmærker sig ved, og som vel allerede var 
grund til at munkene her anlagde Stubberkloster. Inden søen var egnens 
religiøse midtpunkt (Hellig-sø), må den jo have båret et på dens daglige 
forhold sigtende navn. Ved Gevninge og ved Gefnewathe (Giafnwath) 
må „Giafn" have været det gamle navn på Lejre å eller på dennes 
yderste saltvandsblandede del; om fiskeriet her vidner en af de aller
yngste affaldsdynger, liggende mellem Lejre og Gevninge, og stedet er 
formodenlig opfattet som „det givende". 

Det er vistnok den samme ordstamme, der optræder i kortere form 
i nogle jyske stednavne fra Limfjordsegnen 1) „æ gceiv' kaldes i Agger 
den flade, nu næsten nøgne, stenede og sandede landstrimmel mellem 
hav og fjord fra Agger syd på over til Tyboron kanal" (Feilberg, Ord
bog I 452); 2) „gjævr, smal vig af Limfjorden, som går ind i landet 
(Ty)" (ssds. 453); 3) æ c/wio' ell. gow', skovgroet kløft der går fra Sevel 
by til Hellesø og gennemstrømmes af en bæk; skovens ældre navn er 
Gieffnskouff. Det kunde være fristende at opfatte en betydning „kløft", 
„rende" (måske også „smal landstrimmel") som fælles for disse tre. 
Men den lydlige lighed med norsk Gev, Gevar kunde tale for, at også 
de hænger sammen med de andre elve- og sønavne. 

1 hvert fald turde det være gjort sandsynligt, at alle disse navne 
på Gæv og Gævn ikke har- mytisk udgangspunkt, men bunder i blotte 
naturforhold. 

Tillæg II 

Eskimoiske sagn om øen Diskos flytning. 

Det gronlandske sagn om øen Diskos flytning frembyder et så ejen
dommeligt sidestykke til myten om Sjællands oprindelse, at der vel er 
grund til at meddele alle dens opskrifter: 

1 O. Rygh, Norske elvenavne, s. 65 f. 2 Hellquist, Sv. sjonamn s. 202. 276 
(Sv. landsm. XX, I), der formoder et oldn. *Geflr (jf. Mæl ir) som grundform. 
Da vi også finder -r i et af de de tilsvarende danske navne, turde dette være 
usikkert. 
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1. (Paul E g e d e Den grønlandske Missions Tilstand. Journal fra 
1734 til 1740. Kbh. 11741], s. 68, 13de October 1737:) 

„Ankom til Golonien [ved Disco-bugten] nogle Vilde, langt Sønden 
fra, de samme fortaalte Den samme Qvinde [den store Qvinde, 
som boer nederst i lorden under Havet] sagde de, er Datter til den 
Mand, som skal have buxeret Disco-Eyland fra Got-Haab; thi der hendes 
Fader vilde have givet hende bort til en Mand, og hun ikke vilde be-
qvemme sig dertil, kaste hånd hende i Søen, men der hun endnu holte 
sig fast ved Baaden, hug hånd hendes Pingre af, hvorpaa hun sank til 
det Sted, hvor hun nu er, og blev til en stor Fingerløs Dievel. 

De Beviisligheder som Grønlænderne fremfører, til at godtgiøre, at 
det Eyland Disco er ført Sønden fra her op, ere de mange Rins-Dyr 
der findes og den mængde Angelica der voxer, og ellers ikke paa nogen 
andensteds her i bugten er at finde." 

2. (sstds. s. 93, 23de August 1738, under besøg på Diseo:) 
, Deres gamle Fabel om Disco-Eylands forflyttelse fra Got-Haab kom 

hånd og frem med. Det Hull, hvor udi Touet var bundet, som Øen 
blev buxeret efter, var en Miil fra os ved Stranden. Øen, sagde hånd, 
havde bleven ført lige til det faste Land ved Klokkerhuk, dersom en 
Qvinde, som havde Sorrig, imod Forbud, ikke havde seet udaf sit Telt; 
Thi der en loed hende viide, at en Torngasuk kom slæbendes med et stort 
Land, fuld af Rins-Dyr og Qvanne o: Angelica, og bad hende ikke see 
ud førend Øen var bragt til Land, tilloed hendis Begierlighed hende ikke 
at blive inde; hvorfore saa snart hun kigede ud, stantzede Øen og var 
nær gaaen tilbage." 

3 [o: sammendrag af 1 og 2]. (Pou l E g e d e , Efterretninger om 
Grønland uddragne af en Journal fra 1721 til 1788, Kbh. 1788, s. 
138). 1738. „Paa Fiorden mødte vi en Angekkok, som roeste sig af 
at have giort got Veir. Han havde den Omsorg for mig, og raadede 
mig, at hvis jeg ikke vilde sætte mit Liv i Fare, da maatte jeg, saasnart 
jeg kom paa Øen, kysse lorden . . . . Aarsagen hvorfor de vise saadan 
Ærbødighed mod denne Øe, kommer maaskee deraf, at Tornarsuk, som 
de sige, har buxeret den fra Gothaab didhen, og at det Hul sees endnu 
i Klippen, som Touet var giort fast udi. At Øen er bragt Sønden fra, 
bevise de af den Qvan eller Angelika, som voxer paa dette Land, og 
ingen andensteds i Disko-Bugten." 

4 [o: sammendrag af 1 og 2 , med en enkelt ny efterretning: de 
hoje fjælde]. H a n s E g e d e , Det Gamle Grønlands Nye Perluslration, 
1741,' s. 33 anm.). 

„Eftersom paa Disc.o-Eyland, der ligger paa 69. Gr. er saa stor 
Mængde af Rins Diur, da indbilde Grønlænderne sig og sige: at en mæg
tig Grønlænder (eller Torngarsuk), som skal være Fader til den forfær
delig og heslig Qvinde, som boer nederst i lorden og raader for Have[t]s 
Dyr, (hvor om herefter ydermere) skal med sin Kajat have buxeret den 
Sønden fra og ført den did. Siden nu at dette Eyland er et liøyt og 
klippigt Land betagt med lis og Snee, oven paa, ligesom Landet under 
Syd, disligeste at der voxer den Urt Angelica i Mengde, da der dog paa 
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andre Steder i Bugten voxer ingen, da tviler de ikke paa denne Histories 
Sandhed. Til dis ydermere Forsikring, sige de, at Hullet, hvor udi hånd 
har giort sit Slæbe-Tou fast, er endnu at see udi Øen." 

o. ( G i e s e c k e s Mineralogiske rejse i Gronland, udg. F. Johnstrup 
1878, s. 64 ; dagbogsoptegnelse 1807.) „Det stejle, sønderrevne og 
søndersprængte ved disse ubeskrivelig stejle klipper, og deres art af 
sten, stikker så sært af mod stenarten på Gronlands fastland, at man må 
tilgive Grønlænderne den naragtige logn, idet de i deres overleveringer 
påstår, øen i gamle dage har stået på et andet sted, men at en stor 
angekok eller heksemester har taget den bort derfra og bugseret den 
efter sin kajak langs ad Davisstrædet til den såkaldte Diskobugt." 

6. (H. R ink , Eskimoiske eventyr og sagn, II, 1871, s. 105.) 
Sydpå lå en gang en hoj ø, men den lå i vejen for fastlandsboerne når 
de skulde til deres fangeplads. De bestemte da at fjærne den ved hjælp 
af trolddom. To gamle mænd tog et barnehår og sang tryllesange over 
øen så der blev huller til at fæste det i og spændte deres kajakker for; 
men en tredje, der vilde at øen skulde-blive, bandt sin sælrem i den og 
søgte at holde den tilbage. Under tryllesange løsnedes øen og slæbtes 
udefter; sælremmen rakte sig tyndere og tyndere, og til sidst brast den; 
og under stadig sang førte de øen langs kysten nordpå. Da hørtes der 
sang fra Kounaks fjælde, at herefter skulde de være de hojeste i Syd-
gronland. De vedblev at slæbe den helt ud på natten, indtil de nåede 
Ilulissat, hvor øen blev liggende; og endnu samme nat vendte de tilbage. 
„Derfor ligger ,Den store ø' hist i nord helt udenfor fastlandet, og havet 
hist udenfor kysten er ganske grundet, fordi ,Den store ø' har fulgt 
den vej." 

Tillæg I I I 

Plov-mandagen i England. 

Af de mange engelske skildringer af livet på 'the Plougle Monday' 
fortjæner en enkelt at hidsættes, fordi den tydeligere end nogen anden 
viser den pudsige blanding af folkelystighed og nedarvet skik med hojst 
typiske former. Den er fra Lincolnshire1. 

„Så rå den var, bragte plovgangen dog liv i det alvorlige vinterland
skab, når den kom bugtende sig langs de stille hjulspor-veje, på vejen 
fra den ene landsby til den anden; for plqjekarlene fra mangen småby 
eller gemt bondegård sluttede sig til hqjtideligholdelsen af Plov-mandag. 
Det var intet usædvanligt, i alt fald for en snes år siden, at se disse 
„jordens sonner" spænde sig selv med reb foran ploven, iført rene skjor
ter til ære for dagen. Der var ingen grænse for, hvor mange der kunde 

1 Dyer, Br. Customs 40. — En storre samling af efterretninger, fordelte efter 
de forskellige egne, findes i DFS 1906, 45 b: nytår, plovgang. Af kilder frem
hæver jeg: Wright, English dialect dictionary: Fool Plough, Plough Monday; 
Hazlitt, Pop. Antiquities (1870) I 281 ff; Dyer, British pop. customs (1876) 31 ff; 
Hone, Every day book (1840) I 72; Folklore journal V 161; Folklore VIII 184; 
County Folklore V 224 f; Mannhardt, Baumkultus 557. (Jeg behøver næppe at 
tilfoje, at jeg skylder H. F. Feilberg en stor del af disse henvisninger.) 
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være med i narredansen, og være meddansere med „Bessy" som bar 
pengeæsken; alle havde da bånd i hattene, eller fæstet på dem overalt 
hvor der var plads til en slojfe. Ti mangen landlig Molly havde givet 
en hjælpende hånd med at pynte sin John til Plov-mandag, og gjort 
ham færdig med et beundrende udråb: „Se, John! nu er du smuk!" 
Nogle ba r også s m å b u n d t e r k o r n i h a t t e n , hvorfra hvedekornene 
blev rystede ud under den kluntede hoppen som de kaldte dans. Var 
tilfældigvis vinteren stræng, sluttede der sig til toget tærskere med deres 
plejle, mejemænd med deres segl, kuske med deres lange piske som de 
knaldede med for at øge larmen; medens også smeden og mølleren var 
med: den ene skærpede plovskæret, og den anden malte kornet; og 
„Bessy" raslede med sin æske, og sparkede op så han viste sine uldne 
stromper og bomulds bukser; og når det var tø, samlede hun ofte skor
tet op under sin overfrakke, og rystede kappen af hovedet og Hk lok
kerne i ulave, som skulde skjule hans skæg. For Bessy er i toget på 
Plov-mandag, hvad den førende figurant er i en opera eller ballet, og 
danser om, lige så yndefuldt som de flodheste dr. Livingstone beskriver. 
Men deres djærve narrestreger vakte megen latter, og sjælden mindes 
jeg at have hørt nogen grov skæmt, der vilde fremkalde skamrødmen på 
ærbare kinder. 

Utvivlsomt blev de kaldte Plough-bullocks, fordi de drog ploven, 
således som man tidligere brugte okser, og som det endnu sker i en
kelte egne af landet. De sammenrodede vers, de foredrog, er ikke værd 
at opbevare, undtagen den linje, der pryder mangt et værtshus-skilt: God 
speed ihe plough (Gud give held til ploven). I de stcirre bøndergårde 
fik de foruden penge også forfriskninger, og ved den mængde øl de 
således drak i løbet af dagen gjorde de sig i stand til hvad de kaldte 
at finde vej ved nat. Selv den fattigste kastede et par pence i Bessys 
æske. Men dagens store begivenhed var, når de kom til et hus, der 
så ud til at ejeren stod sig godt, og de intet fik. Da raslede Bessy 
med sin æske, og plovfolkene dansede, medens bondekarlene tudede i 
oksehorn eller skrålte af fuld hals; men var der endnu ikke noget tegn 
til at der gaves ost og brød eller øl, da lød kommandoen: plovjærnet 
blev drevet i jorden foran dor eller vindu; alle tyve karle trak til som 
var det en eneste, og i et minut eller to var pladsen foran huset brun, 
bar og furet som en nyplojet mark. Men det skete sjælden, for man 
gav altid noget; og selv om man gav lidt, blev der aldrig murret, selv 
om de bagefter talte om giverens karrighed, især når det var af de så
kaldte „bedre stillede." Vi har intet hørt om at plovfolkene blev stæv
nede i retten for sådan en overtrædelse, for de tror — efter deres eget 
udsagn — på at „de kan stå ved det, og ingen lov i verden kan gore 
dem noget, for det er en gammel ret." 

En af udklædningene plejer at bære et r æ v e s k i n d , formet som 
hat; men fraregnet den latter, som h a l e n de r h æ n g e r ned b a g p å , 
vækker når han danser, er vi ikke i stand til at finde meningen dermed. 
Bessy bar tidligere en o k s e h a l e b a g p å u n d e r k jo len og holdt den 
i hånden under dansen, men det har længe været ude af brug." 



ET BREV TIL LUDVIG HOLBERG 
VED 

CARL S. PETERSEN. 

Det er ofte udtalt og kendt nok, at man véd sørgeligt lidt ikke 
blot om Holbergs indre og ydre liv, men også om hans for

hold til samtiden og dens til ham, udover hvad han selv har 
fundet formålstjenligt at berette i sin selvbiografi. Han nævnes 
ikke særligt hyppigt i breve fra samtiden, — man skrev overho
vedet dengang ikke så meget som man gjorde senere om folk i 
breve til venner og bekendte — og stederne, hvor han nævnes, er 
aldrig blevet udtømmende sammenstillede1. De breve fra ham, der 
er bevarede til efterverdenen, er kun få og ikke meget indholdsrige, 
og det er et spørgsmål, om indholdsrige breve fra ham overhove
det har existeret; Wille Høyberg, der året efter hans død samlede 
og udgav hans småskrifter, kunde i hvert fald trods al anvendt 
umage ingen finde: „vi have — siger han2 — giort os al optæn
kelig Umage med at opspore og erholde noget af Autors Brev-
Vexlinger, men omsonst, undtagen om Ting af liden eller ingen 
Betydning, eftersom det er bevidst, at han var ligesaa sparsom 
paa at skrive Breve, som han var flittig i at skrive Bøger". Alt, 
hvad der af private breve fra ham hidtil har været offentliggjort, 
beløber sig — fraregnet ansøgninger og enkelte breve til institu
tioner o. lign. — til 21 stykker, hvoraf de 20 er på dansk, 1 på 

1 Nogle udtalelser i private breve fra C. M. Stub (f 1736) til Hans Gram . 
har Ghr. Bruun meddelt i Danske Samlinger I 398—400. De er alt andet end 
elskværdige, men i realiteten er de ikke ganske ugrundede; kun overser Stub 
(og han måtte overse det), at hvad han eller andre skrev om videnskabelige 
æmner, var der ingen der læste udover et par fagmænd, men hvad Holberg 
skrev om de samme æmner med suveræn benyttelse af forgængerne, blev læst 
af alle og blev et grundfond i nationens dannelse. 2 Kiøbenhavnske Samlinger 
af rare Trykte og Utrykte Piecer, I, bl. Is. 
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latin, og til adskillige af disse er originalerne nu desværre for
svundne1. Af breve til ham kendte Werlauff i 18552 kun 2, og 
mig bekendt er dette tal- ikke senere blevet forøget. Der synes 
derfor at være grund til, idet man erindrer sig Ludvig Daaes ord3, 
at „ingen Oplysning er saa ringe, at den jo har Interesse, naar 
den angaar Holberg", at meddele et brev til ham, hvis tilværelse 
ganske vist har været omtalt på tryk4, men som ikke tidligere har 
været offentliggjort. 

Brevet er skrevet af præsten og litteraturhistorikeren Albert 
Thura (f 1740) og findes i en afskrift af breve til og fra ham, 
som bevares på Universitetsbiblioteket som Addifam. 609 i 4to. 
På sidste blad af håndskriftet har bibliotekets tidligere overbiblio
tekar P. G. Thorsen (f 1883) skrevet, at han - i 1833 - har ladet 
disse afskrifter tage efter en samling breve til og fra Thura, som 
han havde fundet, men han siger intet om. hvor han har fundet 
dem eller hvor originalerne (?) er blevet af, da afskriften var taget. 

Brevet til Holberg, der har no. 56 i samlingen og er på latin, 
lyder således: 

Nobilissimo et celeberrimo 
regiæ Academiæ Hafniensis professori 

Domino Ludovico Holberg 
Albert Thura, pastor Leirskoviensis, P. S. D. 

Plaeuit et placet mirifice, imo perplacebit mihi in posterum 
regni Daniæ historia, a te, vir celeberrime. populari5 sermone con-
scripta et tribus tomis in 4to comprehensa. In bibliotheculam 
meam jam dudum transierunt tomus primus et secundus, hospites 
sane gratissimi, et lætissime a me excepti. Evolvi, legi et relegi 
utrosque tomos, avide, cupide, cum desiderio: nescius adhuc, an 
tomus 3 publicam lucem aspexerit. Ego, qui omnia (sive ludicra 
fuere, sive seria) a tuo calamo profecta perlegi, te amo, diligo et 
veneror, inprimis propter istam regni Daniæ historiam. In hoc 
enim scripti genere virum te præstitisti, superasti variis modis 

1 Holbergs privatbreve er sidst udgivne af Verner Dahlerup i Dania IV 
1—15, hvor meddelelse om tidligere publikationer er givet (se også N. M. Pe
tersens fortegnelse i litteraturhistorien). Det latinske brev er fremdraget og 
udgivet af G. L. Wad i Fra Arkiv og Museum II 233—42. 2 Nyt historisk Tids
skrift VI 448. 8 Norsk historisk Tidsskrift II 243. * Kirkehistoriske Samlinger 
5 R. II 93, 99, 101 (i H.F.Rørdams afhandling „Litterærhistorikeren M. Albert 
Thura"). 6 Hs. har: popoluari. 
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Hvitfeldium (at qvantum alias virum!), Danis omnibus te gratum 
reddidisti. Ego vero, qui tertium tomum nondum inspexi nec pos-
sideo, totius patriæ tuæ pariter ae meo nomine amice te moneo, 
perrogo, rogo et obtestor, ut historiæ huic tuæ indicem addas co-
piosissimum, ne ipsam animam in tam venusto et eleganti corpore 
desiderari jure suo mecum populares nostri querantur. Effigiem 
tuam anno 1731 æri inscriptam museum meum impatientissime, 
imo et aliorum, desiderat. Tråde, quæso, hujus tuæ imaginis 
exempla nonnulla fratri meo Laurentio Thura, qui in palatio regio 
inter vos Hafnienses degit, architectus1 aulicus regius. Vale, vir 
nobilissime, et me, qui tuo alloquio bis terve saltem gavisus fui, 
in posterum redama, ut2 te amo. 

Dabam e museo meo Leirskoviensi prope Goldingam die 14. 
Septembris 1734. 

På dansk kan dette gengives således: 

Til 
højædle og vidtberømte 

professor ved det kongelige akademi i København 
hr. Ludvig Holberg 

sender Albert Thura, sognepræst til Lejrskov3, sin bedste hilsen. 

Den Danmarks riges historie, som I, vidtberømte herre, har 
skrevet på dansk, og som I sammenfatter i tre bind i 4to,y har 
behaget og behager mig overordentligt, ja den vil vedvarende be
hage mig i fremtiden. Til min lille bogsamling er allerede forlængst 
overgået 1ste og 2det bind, i sandhed kærkomne gæster, som jeg 
har modtaget med største glæde. Jeg har åbnet, læst og gennem
læst igen begge bindene — begærligt, ivrigt, længselsfuldt, uden 
endnu at vide, om 3dje bind har set lyset. Jeg, som har gennem
læst alt, hvad der er udgået fra eders pen, de spøgefulde skrifter 
så vel som de alvorlige, jeg elsker, skatter og højagter eder, især 
på grund af denne Danmarks riges historie. Thi i denne litteratur
gren har I vist eder som en fremragende forfatter, I har i mang
foldige henseender overgået Hvitfeldt (og hvor stor er han ellers 
ikke!), I har gjort eder fortjent til alle Danskes tak og påskøn-

1 Hs. har: architector. 2 Hs. har: et. 3 Sogn i Andst herred, Ribe amt. 
Thura blev sognepræst her 1726 (fra 1724—26 havde han været rektor i Kol
ding); 1728 var præstegården og med den så godt som hele hans bogsamling 
brændt. 
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nelse. Men jeg, som endnu ikke har set 3dje bind og heller ikke 
ejer det, jeg opfordrer, beder, anmoder og besværger eder venligt 
i hele eders fædrelands navn ikke mindre end i mit eget, at I til 
denne eders historie føjer et så udførligt register som muligt, for 
at ikke vore landsmænd sammen med mig med fuldkommen ret 
skal klage over, at selve sjælen fattes i dette så skønne og sirlige 
legeme. Eders portræt, stukket i kobber i året 17311, begærer min 
samling med største utålmodighed, ligesom også andres2. Vær så 
venlig at give nogle exemplarer af dette eders billede til min bro
der, kgl. hof-bygmester Laurids Thura8, som lever blandt eder i 
København på det kongelige slot. Lev vel, højædle herre, og nær 
i fremtiden overfor mig, der to eller tre gange i det ringeste har 
haft fornøjelsen at tale med eder4, de samme kærlige følelser, som 
jeg nærer for eder. 

Skrevet i mit studerekammer i Lejrskov nærved Kolding den 
14de september 1734. 

Hvad Holberg har svaret på dette brev, og om han i det 
hele taget har svaret, vides der ikke det mindste om; der er intet 

1 Thura tænker på det stik, der bærer påskriften: „Ludovic: Holberg As
sessor Consist: et Prof: Hist: Hafn: 1731 Ch: Frilzsch sculps: Hamb:" (Strunk 
no. 1170) og som fandtes som titelkobber 1732 foran i 1ste bind af Holbergs 
Danmarkshistorie (det er det ældste portræt af Holberg, som kendes). ' Thura 
var en lidenskabelig samler, bl. a. også af portrætter af bekendte mænd. I et 
lille digt, som han skrev om sine samlingers ødelæggelse ved præstegårdens 
brand 1728, siger han om sit studerekammer (Kirkehist. Saml. 5R. II 79): 

Her fandtes Danske Mænd, saa vel af ny som gamle, 
1 Kaabber stukne ud, som jeg med Fliid lod samle, 

De sade rundt omkring paa Væggene i Rad; 
Hver Mand beprydede det Sted, hvorpaa han sad. 

Efter branden tog han fat på at samle igen, og det var, som det ses af et brev 
fra ham (sept. 1734) til præsten og sprogmanden Hans Olufsen Nysted, hans 
agt at udgive et værk med lærde mænds portrætter og kortfattede biografiske 
efterretninger. Det blev ikke til noget, da han ingen forlægger kunde finde. 
3 Arkitekten Laurids Lauridsen de Thurah (t 17L>9), forfatteren af „Den danske 
Vitruvius" (1746—49) og „Hafnia hodierna* (1748); var 1733 blevet hofbyg
mester. 4 Dette må sikkert have fundet sted før den 18de januar 1724, da 
Thura fratrådte sin plads på Borchs kollegium og rejste til Kolding for at over
tage rektoratet dér. Samtalerne med Holberg kan bl. a. have drejet sig om 
den kortfattede selvbiografi, denne ligesom andre af professorerne leverede 
Thura til optagelse i hans „Idea historiæ litterariæ Danorum", som udkom 1723. 
Hvad der i dette værk findes om Holberg, er uddraget og oversat hos Viljam 
Olsvig: Om Ludvig Holbergs saakaldte Selvbiografi, spalte Kil—G4. 

3* 
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brev fra ham i Thuras brevsamling, og han nævnes ikke i noget 
brev fra eller til Thura. Måske er det den virkelig følelige mangel 
af et register i Holbergs 1729 udkomne „Danmarks og Norges 
Beskrivelse", der har bevæget Thura, som selv forsynede sine bø
ger med fortrinlige registre, til at komme med denne henvendelse. 
Han skulde i hvert fald snart se sit ønske opfyldt, ti da 3dje bind 
af „Danmarks Riges Historie" udkom i 1735 — ifølge meddelelse 
fra lir. biblioteksassistent Paulli findes det første gang averteret den 
13de maj 1735 i no. 39 af Kjøbenhavns Post-Rytter — var det 
forsynet med et udførligt register til hele værket. 



MOLBECH OG BREDAHL 
MOLBECHS ADFÆRD BELYST VED BREVE 

VED 

0. T H Y R E G O D 

M ed Bredahls Dramatiske Scener sluttede paa en Maade hans Digter-
gærning — i al Fald for Offentligheden. Hans Venner vidste, at han 

stadig greb nye Emner og at de Arbejder, som saa Lyset, kun var faa i 
Sammenligning med hvad han gemte ned i sine Skuffer. De vidste ogsaa, 
at en af Grundene til hans offentlige Tavshed maatte søges, i den Medfart 
hans Arbejder fik, da han sendte 5 af dem til Molbech, der paa den Tid 
var en af det kgl. Teaters Direktører. Dette Forhold er navnlig kendt af 
Bredahls uforbeholdne Udtalelser i Brevene til Ingemann; imidlertid er 
det saa heldigt, at Bredahls Breve til Molbech er bevarede paa det kgl. 
Bibliotek (Ny kgl. Saml. 4to No. 2336) sammen med Koncepten til et af 
Molbechs Svar. Dette Brevmateriale giver, naar det tillige belyses af Bre
dahls Breve til Vennerne, fuldstændigt Stof til Oplysning om Sagen og til 
Karakteristik af de to Forfattere; derfor vil det sikkert have Interesse at 
se Brevene offentliggjorte. 

Introduktionen til Molbechs Velvillie foranledigedes — aabenbart paa 
et Tidspunkt, da Bredahl selv intet vidste derom — af Digterens Venner, 
eller rettere af hans Velynderinde Fru M. B. Rosenstand-Goiske. Det er 
sikkert hende, der har anmodet sin Mands Nevø Fr. Paludan-Muller, som 
var en hyppig Gæst i hendes Hus og netop stod i sin første Berømmelse, 
om at henvende sig til Molbech. Han opfyldte hendes Ønske og sendte 
Molbech et Arbejde af Bredahl med følgende Brev, som ved den an-
slaaede Tone ikke er egnet til paa Forhaand at stemme til velvillig Dom. 

Khvn. d. 8. Martij 35. 

Deres Velbaarenhed undskylde, at jeg uleiliger Dem med disse Linier 
betræffende en Sag, der iøvrigt er mig selv uvedkommende. Nogle af 
C. Bredahls Venner have bedet mig at anmode Deres Velbaarenhed om 
ved Tid og Leilighed at gjennemse medfølgende Skuespil og derfor efter 
Gjennemsynet at afgive Deres Votum om, hvorvidt De anseer det for et 
Product, som kan antages til Opførelse paa Skuepladsen eller ei. I Til
fælde af at De maatte finde det passende til Opførelse, have disse Bredahls 
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Venner isinde at indsende det til Theaterdirectionen, hvilket de i modsat 
Fald agte at undlade. Men saavidt mig er berettet, er Bredahl selv 
uvidende om Tingen og skal ogsaa forblive det, indtil Vennerne overraske 
ham med Beretning om, at hans Stykke er antaget. Det skulde altsaa 
være et Slags Hemmelighed. Bemeldte Venner bemærke fremdeles, at de 
have Hals og Haand over Stykket, og paatage sig at afskære og omskære 
Productet, hvis dette efter Justitsraadens Mening kunde bevirke Stykkets 
Antagelse. 

Uagtet jeg nu nødig paatager mig slige Gommissioner, hvor Uleilig-
heden egentlig gaaer ud over tredie Mand, har jeg dog troet ikke at burde 
undslaa mig ved denne Leilighed, da Sagen angaaer en Mand, for hvem 
Deres Velbaarenhed maaskee har nogen Godhed. løvrigt veed jeg vel alle
rede, hvorledes Deres Dom vil falde ud, da jeg selv flygtigt har gjennem-
læst dette Product, af hvis Titel: „Ei blot til Løier" b lo t meget godt 
kunde gaa ud; men for at have min Samvittighed fri, nødes jeg ikke 
desto mindre til at oversende Deres Vbhed selve Værket, hvilket jeg saa 
meget mindre tager i Betænkning, som det jo beroer paa Deres Tid og 
Lyst, om De vil gjennemlæse det eller ikke. 

Deres ærbødigst forbundne 
Fr. Paludan-Muller. 

S.T. Hr. Juslitsraad og Professor MOLBECH 
Theaterdirekteur p. p. 

Paa dette Brev har Molbech neppe givet skriftligt Svar, da der i saa 
Fald sikkert var gjort Paategning derom paa selve Brevet, saaledes som 
Tilfældet er med de andre Breve til Molbech, der er bevarede. Svaret 
kan have været mundtligt — og det kan jo ikke nægtes, at Ordlyden 
af Paludan-Mullers Brev gjorde det let for Modtageren at give et kort 
affejende Svar. 

Imidlertid har Vennerne talt saa meget med Bredahl, der stadig intet 
har anet om, at det første Stykke var hos Molbech, om at forelægge de 
senere fuldendte Værker for Molbech, at han næste Aar efterkommer 
Raadet, og med en Fragtmand sender han ham selv fire Værker og an
moder om velvilligst Bedømmelse. 

Høistærede Hr. Justitsraad! 
Jeg tør nok forudsætte, at de blandt mine Skrifter, der kalde sig 

„Dramatiske Scener", ere Dem bekjendte; men, endskjønt jeg nu veed, 
at de har Øie ikke blot for det feilfulde i saadanne Producter: saa veed 
jeg dog derfor ikke, om De finder bemældte Scener bedre end maadelige. 
Slette kan De dog ikke finde dem, med mindre jeg har misforstaaet Aanden 
i Deres æsthetiske Skrifter. Hverken med Hensyn til Ds. Vbaarenhed eller 

* 
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til mig selv handler jeg derfor aldeles paa Maa og Faae, eller som man 
siger: la'er staa til, idet jeg udbeder mig Deres Dom over medfølgende 
dramatiske Spil. Men jeg la'er staae til og beder om velvillig Undskyld
ning, forsaavidt som jeg lader bemældte Spil medfølge uden forud at have 
udbedet mig og faaet Ds. Vbaarenheds Tilladelse. At nu disse Spil fore
komme mig bedre, end de virkelig ere — „derom vil jeg just ikke tvivle" 
bliver vel Svaret, skal man høre. Nu godt og vel! men jeg la'r staae til for 
at faae at vide, hvordanne de forekomme en Mand, Faderkjerligheden ikke 
forblinder og hvis Dom jeg har Agtelse for: saa faaer jeg med det samme 
at vide, om bemældte Spil er brugelige til andet end til Fidibusser, Slo-
prokker om ristede Sild eller noget som helst Brug i Cyklopernes Værksted. 

Den Tanke kunde nok opstaae hos mig: at den Mand jeg her paa 
egen Haand uleiliger hellere havde ønsket sig fritaget for denne Uleilighed 
om han end er for skaansom til at sige det reent ud. Det kunde ogsaa 
falde mig ind som noget muligt, at bemældte Mand kunde tænke om just 
ei sige som saa: „Erfaring har lært mig, at af ti Poeter blive de ni Tiende-' 
dele vrede og den ene Tiendedel rasende, naar man ikke roser deres 
Producter, enten de saa fortjene at roses eller ikke; thi vil jeg ikke have 
mere med det Slags Folk at gjøre". Men blandt alle de Muligheder, jeg 
kan tænke mig, har jeg dog endnu ikke tænkt mig den: at hin Mand 
vilde ansee mig enten for en Roland eller Skovtrold af en Poet blot paa 
Grund af, at jeg boer i en af Landets skovrige Egne. Jeg er 

Damsgaard pr. Sorøe d. 13. Febr. 1836. m e d Høiagtelse 
Ds. Velbaarenheds 

Velbaarne Hr. Justitsraad, ærbødigste Tjener 
Professor og Tlieaterdirecteur G. MOLBECH. C. Bredahl. 

Paa dette Brev fik Bredahl ikke Svar, og da han har sendt dette 
og de fire Værker med en tilfældig Fragtmand, bliver han bange for, 
at Molbech slet ikke har faaet dem: han fortryder, at han har sendt 
Molbech dem, men da han nu har indladt sig med ham (udtaler han i 
April i et Brev til Fru Rostenstand Goiske), ønskede han at sende ham 
„Knud Svendsen", og dette kunde han faa sin Søster til at aflevere. Dette 
maa være sket; men Molbech svarer endnu ikke. Øjensynligt maa Bre
dahl da have afsendt et nyt Brev i Løbet af Sommeren; men dette har 
neppe naaet Molbech (da det ikke findes blandt hans Papirer). Svaret 
udebliver stadig, og henved 8 Maaneder efter første Brevs Afsendelse 
sender Bredahl derfor Molbech følgende: 

Høistærede Hr. Justitsraad! 
For nogle Maaneder siden tog jeg mig den Frihed at sende Dem 

fire lystige og et tragisk Spil; jeg udbad mig Deres Dom over disse Stykker 
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og lovede ikke at blive vred end sige rasende, om Deres Dom end blev 
dadlende. Dette Løfte agter jeg at holde og beder Dem ikke at tvivle 
her, hvor vanskeligt det end kan falde Dem i dette Stykke at troe en 
Poet paa Ordet. Jeg kan nok tænke det muligt, at De intet vil have at 
gjøre med mine Musafostre, om jeg end tør formode, at De i dem vilde 
finde noget godt, som kunde være meget bedre, noget maadeligt, som 
kunde være maadeligere, men intet aldeles slet; men jeg veed ret vel, at 
Frygt for prentede Yttringer af min Vrede ikke vilde afskrække Dem fra 
at sige Deres Mening, om den end passende kunde udtrykkes ved at 
sammensætte tretten Bogstaver til et: „Under al Kritik". 

Jeg pikker nu atter paa Deres Dør, og aabner De den, spørger jeg: 
finder noget blandt de tilsendte Stykker Deres Bifald? Svarer De „Ja", 
saa spørger jeg: egner noget blandt disse Stykker sig til Opførelse paa 
den danske Skueplads? Svarer De atter „Ja", saa veed jeg for Øieblikket 
ikke en Røst, der vilde være mig mere kierkommen — det maatte da 
være den, der lærte mig at bortspøge mine daglige Giester, som er Næ
ringssorger og Mangel paa Helbred. 

Ikke just i ni Aar, men dog i lang Tid, har jeg havt et tragisk 
Spil liggende her, som maaskee er paa sin rette Plads, saalænge det for
bliver, hvor det ligger. Bemældte Spil kalder sig „Sokrates", og ventelig 
er Navnet alene nok til at afskræmme Godtfolk fra videre Bekjendtskab 
til Spillet. Det gaaer med dette min Musas Foster, som det er gaaet med 
hendes øvrige Fostre: jeg finder selv stort Behag i det nyfødte, men efter 
nogen Tids Forløb formindskes dette Behag; saa stryger jeg ud hvad der 
behagede mig saa saare vel, sætter andet i Stedet, og oftere end een Gang 
har jeg tilsidst skrevet det hele om, neppe stedse til Fordel for det hele. 
Dette gjelder i det mindste om to Scener i Kong Knud, hvilke jeg, efterat 
jeg havde forandret dem to Gange, tilsidst tog til Naade i dens første og 
oprindelige Skikkelse. 

Jeg havde endnu meget at sige, mere at spørge om; men maaskee 
beløber det allerede sagte og omspurgte sig til mere end De ønsker at 
høre; forholder dette sig saaledes, beder jeg Dem tilgive mig og lover 
Bod og Bedring for Eftertiden. Jeg er 

med Høiagtelse 
Damsgaard pr. Sorøe d. 26. Od. 1836. D g Velbaarcnheds 

ærbødigste Tjener 
C. Bredahl. 

Hvor stærkt Bredahl har ventet paa Svar, og hvor meget han har 
ventet sig af dette Svar, læses mellem Linierne i det Brev, han d. 15. Novbr. 
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sender Fru Rosenstand Goiske (Ny kgl. Saml. 4to Nr. 1990 r), og det 
fremgaar ligeledes af det Brev, han Dagen efter, og de Breve, han senere 
sender Ingemann (Breve til og fra Ingemann (1879) S. 337 ff.). Bredahl, 
der hader at skrive Ansøgninger, vilde springe et Aar over, hvis Molbechs 
Svar var gunstigt. For at fremskynde dette Svar, der ikke vil komme, 
maa han ty til sin sædvanlige Hjælper i København, Venindens Søn; 
han har, som det fremgaar af det nævnte Brev til Ingemann bedet Alfred 
Rosenstand — ikke Faderen (som Udgiveren af Brevene antager), der da 
var sindssyg — om at rykke Molbech for Svaret. Men her synes det, 
som om den unge Rosenstand for een Gangs Skyld har undslaaet sig og 
i Stedet har anmodet Fr. Paludan-Muller om at tage Affaire, hvilket denne 
saa meget nemmere kunde, som Molbech jo beundrede ham. Har han 
skrevet til Molbech, maa dette Brev være tabt, siden det ikke findes 
mellem Molbechs Papirer; men hans Mellemkomst skyldes det øjensynligt, 
at Molbech d. 3. December afgiver det længe ventede Svar. 

Molbechs Svar er ikke bevaret; men Indholdet er kendt fra Bredahls 
Breve til Ingemann (Anf. Sted S. 346 ff.) og til Edv. Collin (Borchsenius: 
To Digtere, S. 65 — 6); men klarest Besked om Indhold og Virkningen 
faar man dog gennem følgende udaterede paa een Gang harmedirrende 
og vittige Brev til Fru Rosenstand-Goiske: 

Kjereste Frue. 

Endelig kom jeg da ud af en Drøm, der rigtignok blev nogle Maa-
neder for gammel. I sit Brev til mig (hvilket Brevs største Glimmer 
bestaar i Papirets forgyldte Kanter, saa at jeg kom til at tænke paa de 
forgyldte Piller), i dette Pillebrev gjør Molbech nu paa dets hele første 
Side saa mange Undskyldninger for sin lange Taushed paa min ærede 
Skrivelse, fortæller mig om sin „betydelige Følelse af Undseelse" item: at 
han „maatle besidde langt mindre Pligtfølelse end" han „dog virkelig har, 
dersom han ikke erkjendte, at hans Pligt fordrede af ham, at han for 
længe siden burde have" o. s. v. Hvilken Stiil af en Professor, som giver 
Stiilregler for andre! Da han nu endelig er kommen til det Resultat at 
hans Taushed ikke kan undskyldes, fornemmelig fordi „qui s'excuse s'ac-
cuse," saa griber han endelig ligesom i Fortvivlelse til „h i s to r i sk" at be
rette og tilstaaer: „at Svagelighed, Forretninger, disposition, Forstyrrelse" 
(om Hjernens, veed jeg ikke) „og Adspredelse — endelig Vane eller rettere 
Af vane — lettere faae mig til anvende 10 Timer paa mundtlig Samtale 
end 1 Time paa at skrive eller besvare et Brev, som ei er et Forret
ningsbrev, og som ei kan besvares p a a S t e d e t . Jeg gjentager iøvrigt: 
denne oprigtige Tilstaaelse kan forklare ikke undskylde min lange Taus
hed". Dernæst fortæller han mig i Korthed: „Det gjør mig ondt at maatte 
besvare Deres Spørgsmaal: om noget af de mig tilsendte Stykker egner 
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sig til Opførelse? — b e n æ g t e n d e , da efter min Overbevisning om Theatrets 
Publikums nærværende Fordringer saavel det alvorlig-tragiske som de sati
risk - comiske Dramer (af hvilke sidste jeg dog kun har læst to) i deres 
hele Form og Tone" (altsaa ogsaa de to, han ikke har læst) „saa at sige 
ligge u d e n f o r Scenens nærværende Sphære" (ja, hvem vil komme i Dunst
kredsen?) „og hærskende Smag" (Nu, det var endda en Trøst). „Dermed 
er endnu intet sagt om Stykkernes absolute Værd" (mig tykkes: Jo!) 
„eller om deres sceniske Værd for en eller anden given Skueplads; thi 
vort dømmende Publikum er for nærværende Tid saa vanskeligt og kræ
sent" (den Ulykke kommer ikke af Overflod paa Mesterværker, men af 
Overflod paa noget, der foraarsager Overmættelse og Vammel) — „og vi 
kunne tillige med Grund tilføie: Vort Theaters Repertoire staaer fra Smagens 
Side saa høit over" (en saadan Løgn „undseer" han sig ikke ved at komme 
med!) „en stor Del andre Theatres, hvoriblandt vistnok de fleste t y ske" 
(det er nu Molbechs Fortjeneste!) „at det ingenlunde derved (?) er udsagt, 
at et dramatisk Arbejde er uden al Værd, fordi det hos os ei kan bruges 
paa Scenen" (Mangelak!). „Imidlertid tilstaaer jeg at være af den Mening, 
at de mig tilsendte Stykkers Form" (som bør fyldes Jean de Frances 
Materie) „overhovedet" (altsaa ogsaa de to, han ikke har læst) „er af 
saadan Beskaffenhed, at de vanskeligen vil finde Indgang i noget Theaters 
Repertoire i vor Tid" (saa længe Publikum er saa godt vant). „Dertil 
mener jeg er deres Form" (nu igjen!) „for lidt bearbeidet" (hvad mon 
det vil sige?) „deres Gang for tung" (det kommer af Tankefylden, som 
skal være korkagtig) „deres Dialog er for udtrukken" (der er noget i) 
„og for lidt poleret" (Materien tales der ikke eet Ord om. Nei, det er, 
som jeg siger: det skal være Form uden Materie o: en tom Form 
af Kork). „Denne min Mening gjelder, som De seer, blot Stykkernes 
sceniske Brugbarhed" (Jaja, Herregud, saa kom vi dog saa vidt). „Med 
Hensyn til deres absolute og æsthetiske Værd linder jeg mig hverken kaldet 
eller opfordret" (nei, jeg har ikke gjort min underdanige Opvartning som 
de andre, der profitere af de „10 Timers mundtlige Samtaler") „til at 
afgive nogen Dom over samme. Denne vilde ogsaa forudsætte, at jeg 
maatte gaae tilbage til en æsthetisk Charakteristik og Prøvelse"' (efter Reper-
toire-fransk-Postejbager-Smagen og Loven om den tomme Form) „af deres 
tidligere dram. Scener" (det blev en lang Form!) „og dertil mangler jeg 
baade Tid og Tilbøielighed" (Pokker maatte ogsaa have med al den 
Materie at bestille!). „Jeg tillader mig kun at tilføie den eneste Bemærk
ning: at dersom" (hvilken Langtrukkenhed af en, der bebreider mig samme 
Feil!) „man ved nogen Del af ovenmældte dram. Arbeider vilde prøve paa 
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at gaa Publicitetens Vej, maatte det vel snarere være med de k o m i s k e 
end med det alvorlige og historiske Drama" (Ja, Melpomenens Kunst staaer 
udenfor Scenens Dunst. Denne „Sphære" er vel renset). „Endnu maa jeg 
med Hensyn til min yttrede Mening om Stykkernes Brugbarhed for Theatret" 
(„Ubrugbarhed" burde Lingvisten sagt) „bemærke at Censuren i denne 
Henseende udøves —" (hvad mon denne Streg skal her?) „ikke af mig 
alene, men af he l e D i r e c t i o n e n , og at saaledes intet" (mon dette være 
Spot eller Mangel paa Skjønsomhed eller beskeden Ubeskedenhed eller 
skadefro Lyst?) „kan hindre Dem fra" (hindre en fra) „at indsende hvilket 
som helst af de herved tilbagefølgende Stykker til Directionen for at er
fare, om den in corpore deler min Anskuelse af disse Skuespils sceniske 
Brugbarbed eller ikke" (som om jeg ikke kunde lade mig nøie med det, 
jeg alt har faaet, men skulde absolut deran igjen for at hente mig et 
Afslag hos den hele korporlige Kjødklump!). Derpaa „henlever" Personen 
,,med megen Agtelse" min „ærbødige Tjener*. (Alt inclusive Undskyld
ningen efter den allerkjæreste Form, her Convenientsens). 

Jeg behøvede blot at vide, at Theatret er kongeligt for tillige at vide, 
at de to af mine Stykker ikke kunde bruges; men jeg mente, at de tre om 
end med nogen Forandring kunde været brugbare, Om min Mening har 
truffet de to, Molb. har forkastet ulæste, veed jeg ikke. Jeg har ingen 
Grund til at vredes, fordi M. ikke kunde finde Behag i de Stykker han 
læste; men han kunde jo gjerne have forkastet de to ulæste med uden just 
at fortælle mig, at han efter saa lang Tids Forløb havde forkastet dem uden 
at værdige dem et Øiekast. Jeg havde faaet et Vink om, at Molbechs 
Lumpenhed yttrede sig mod enhver Forfatter, der ikke erkjendte ham for 
større, end han er; men jeg lod Vinket, som jeg ansaae for overdrevet, 
ubenyttet. Nu er da gaaet mig som det gaaer den, der hverken agter paa 
Tidernes Tegn eller de ham givne Advarsler, men vil have Syn for Sagn, 
før han troer, og maae altsaa finde sig i den Ulempe, der er en Følge af 
en saadan Uagtsomhed og Vantro. Jeg kunde hade den Kunst — Nei, 
det kan jeg ikke; jeg maa elske den saalænge jeg lever, og endnu lever 
jeg med min Hovedpine, som ikke er den værste blandt mine Plager. 

Hvad gjør jeg nu? — Und Manuskripterne Husly, indtil jeg kan faa 
dem herud ved en Leilighed, som jeg nok skal besørge — Hvilken Dum
hed! Hvilket Daarskab dog! Alt fra mit eget Dummerhoved! Jeg for
tjener denne Krænkelse saa fuldelig som den fortjener at faa Buler i 
Panden, den, der selv gjør sig til Blindebuk. — Jeg kan ikke mere denne 
Sinde. Lev vel, min kjæreste Frue! Deres 

C. Bredahl. 
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Søger man uhildet at betragte Molbechs Svar, saaledes som det synes 
at have været, kan man ikke frigøre sig for den Tanke, at han formelt 
set har Ret. Han saa desuden rigtigt deri, at neppe noget af de til
sendte Stykker egnede sig for Scenen. Han kunde have stillet sig mere 
paa Bredahls Side og beklaget, at Publikum ikke vilde finde Behag i 
disse „Spil"; men saa vilde Molbech ikke have været Molbech. At han 
ventede med Svaret — ja, han forklarer det jo selv; men man ved jo 
ikke, hvor meget Fr. Paludan-Mullers Brev og Tale kan have nedstemt 
de mulige Glimt af Velvillie, Læsningen af Værkerne har frembragt. Thi 
det er givet, at selv om Værkerne som Helhed er mangelfulde, er der 
dog straalende Enkeltheder — lyriske Udbrud, pudsige Indfald og satiriske 
Lynblink af stor Virkning. De fire Arbejder, Bredahl først sendte Molbech, 
maa have været det før nævnte „Ej blot til Løjer", eller som det senere 
kom til at hedde „Kærlighed blandt Daarskab og Udaad" og følgende tre, 
der omtales til Fru Rosenstand Goiske som fuldendte i Februar 1835 
„Løjer i fire Arter", „Efter Tid og Lejlighed" samt det i 1847 udgivne 
„Sultan Mahmuds Pilgrimsgang"; det er aabenbart de to sidste, han havde 
ventet sig noget af. Dernæst sendte han „Knud Svendsøn (den hellige)", 
der jo senere virkelig naaede at blive opført paa Teatret, om end ikke 
under udelt Hyldest, hvilket dog ikke var af rent æstetiske Grunde. 

Bredahls Harme og Bedrøvelse over Molbechs Brev er let forstaaelig, 
han misforstaar Molbech paa alle Punkter, selv hvor denne har Ret. Skønt 
Molbech ikke udtaler mere end Bredahl uden Harme kunde høre af Fru 
Rosenstand Goiske, er det ham stærkt imod, at en fremmed fælder en 
saa sikker Dom; han samler al sin Harme, sparer heller ikke paa sin 
opsparede Ironi og sender endelig Molbech følgende Brev: 

Damsgaard d. 7de Decbr. 1836. 

Deres bevidste Svar til mig af 3de Decbr. d. A. har vækket mig af 
Drøm, De lod blive nogle Maaneder for gammel. 

Jeg behøvede blot at vide, at det danske Theater er kongeligt for 
tillige at kunne vide, at de to af de Dem tilsendte Stykker ikke vare bruge
lige for et saadant Theater; men jeg meente, at de tre mulig kunde 
været brugbare, om end med nogen Forandring. Om min Mening traf de 
to, De har forkastet uden at have læst dem; det veed jeg ikke og Man
gelen paa Kundskab herom kan ogsaa være baade Dem og mig ligegyldig. 

Jeg er hverken simpelthen taabelig eller en Daare; men en af Delene 
maatte jeg i det mindste være, hvis jeg kunde troe mig fornærmet, fordi 
De ikke kan finde Behag i mine Stykker eller i mine Skrifter overhovedet; 
men De kunde jo gjerne have forkastet dem alle uden at have læst noget 
af dem; De kunde ogsaa gjerne have forkastet de to uden at have læst 
dem, naar De blot ikke havde fortalt mig: at De havde forkastet dem 
uden at have værdiget dem et Øiekast efter saa lang Tids Forløb. Hvortil 

o 
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denne uforskyldte Krænkelse? Kunde det ikke have været nok at have 
afvist mig? Nei derved kunde De ikke lade det beroe. Efterat en cap-
tatio benevolentiæ til Dem selv havde faaet Dem til at lovprise det nær
værende danske Theaterrepertoires Fortrinlighed og Deres Publikums for
træffelige æstlietiske og sceniske Sands og Smag lader De mig vide: at 
mine Stykker saavel de, De havde læst, som de, De ikke havde læst, 
ikke duede til en saa fortræffelig Skueplads, som den nærværende danske; 
dernæst lod De mig vide: at et Stykke just ikke kunde siges at mangle 
al scenisk Værd, fordi det ikke duede for den danske Skueplads, saasom 
der gives mange Skuepladse, der staa langt under den danske. Af Frygt 
for, at min Taabelighed endnu ikke skulde kunne forstaa Dem, tilføier 
De efter ret at have betænkt Dem: at mine Stykker er ubrugelige for 
enhver given Skueplads i vor Tid. Endnu har jeg ikke faaet nok; nu 
skal jeg vide: at De hverken er kaldet eller opfordret til at afgive nogen 
Dom over mine Skrifters absolute, æstlietiske Værd (som om det ikke 
alt var skeet) — et Arbeide hvortil De mangler baade Tid og Tilbøielig-
hed; end kan De ikke undlade at give mig en spottende Anvisning 
paa „Directionen in corpore" — ret som om jeg ikke maatte nøies 
med den haanlige Afvisning, jeg alt havde faaet, men skulde hente mig 
nok en dito hos det hele Corpus efterat dets censurerende Deel alt 
havde fældet en apodiktisk Forkastelsesdom over de paagjeldende Stykker. 
Hvorledes kunde jeg (endsige De) forlige Begrebet om Muligheden af en 
saa total Uoverensstemmelse imellem Deres og Deres Collegers æstlie
tiske og sceniske Anskuelser med Begrebet om Direktionens tilbørlige 
Duelighed til at kunne sørge for Scenens Tarv? — Hvorfor behandle 
mig saa ilde? Var det Aandsoverlegenhed eller Skadefrohed olier fornem 
Ringeagt, som her fik en velbaaren Herre til at ville sparke mig som 
en elendig supplicerende Fusker, ud i det yderste Mørke? Jeg stod i 
den Vildfarelse, at De endnu var den samme Mand, hvis æsthetiske 
Anskuelser forhen havde indgydt mig Agtelse for sig som Kritiker. Jeg 
ansaae Dem for Kunstens sande Ven og troede derfor at kunne henvende 
mig til Dem uden først at have udbedt mig Deres Tilladelse. Jeg er nu 
kommen ud af min Vildfarelse — ikke: fordi mine Skrifter mishage Dem; 
thi dette Begreb kan ret godt bestaae med mit Begreb om en god Kunst
dommer; men: fordi Deres Ros over det nærværende danske Theater-
repertoire udstrækker sig endog til Produkter, som efter min (og mange 
fleres) Overbevisning høre til de maadeligste. Ikke er det Overflod paa 
sceniske Mesterværker, der har gjort Deres Publikum „kræsent"; men 
det er Overflod paa noget, der foraarsager Overmættelse og Væmmelse. 
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Var den ægte Kunstcritik ikke indslumret paa bløde velbekjendte Bolstre, 
da vilde den troligen have røgtet sit ædle Kald til Advarsel for Kunst
nerne og til Kunstens Tarv. Min Stemme kan afvises med et Smil, og 
jeg maa, naturligviis! fortæres af Misundelse, hvergang Døgnet bekrandser 
sit Sangchors Isse. 

De maatte nødvendig kunne vide, at den Adfærd, De havde isinde 
at bruge imod mig, vilde foraarsage mig nogen Ulempe; men De kunde 
ikke ane, at den mulig kunde foraarsage mig et Tab, som i min For
fatning maatte være mig saare føleligt. Men nu kan De vel ane, at jeg 
maa ansee Deres Undskyldning for ligesaa tom som en af de tomme, ei 
alene paa Scenen reglementerede Former, her: Convenientsens. Til samme 
Klasse maa jeg henregne Deres Forsikkring om den „megen Agtelse, hvor
med De henlever" min „ærbødige Tjener". Hvorfra skulde denne „megen 
Agtelse" komme? De kan ikke have „megen Agtelse" (hvilket De ogsaa 
tilstrækkelig har viist) for mig som Menneske; thi De kjender jo ikke min 
Vandel. At De ikke kan have nogen, endsige megen Agtelse for mig som 
Forfatter; det har De jo selv sagt mig — ret forepræket mig, og denne 
Deres oprigtige Tilstaaelse er mig langt kjerere end Deres hyklede 
„megen Agtelse". Hvorfor troe mig saa taabelig, at jeg skulde ville suge 
paa den Convenientssut, De her vil putte mig i Munden, efterat De har 
ladet mig vente i saamange Maaneder paa et — haanligt Afslag? — 
Hvad skulle Kunster og Videnskaber til, naar de ikke kunne gjøre os 
humane og liberale, saa at vi villigen lytte til det ædelbaarnes Stemme 
inden i os uden at agte paa noget velbaarent Døgnskrig udenfor os? Hvi 
fører De et: „Esse non viden" til Skjoldmærke, naar De er den tomme 
Forms og Convenientsens Mand; thi disses hele Id gaaer ud paa: non 
esse, sed videri. Hvorledes kunde De i Deres Undskyldning til mig 
tage Deres Tilflugt til hine „historiske" Grunde, som — om De end ikke 
selv straks efter havde fornægtet dem qua „historiske" — dog aldrig paa 
mig kunde gjort det tilsigtede Indtryk ? Hvorfor ikke; det skal jeg sige Dem: 

De er gammel og svagelig; jeg med; De er overvældet af Forret
ninger; jeg har mine; men dersom Deres Forretninger ikke lønnede sig 
bedre for Dem, end mine lønne sig for mig; da lod De Dem neppe over
vælde; — De er ikke altid lige „disponeret" til at iagttage Deres Pligter; 
jeg ikke heller til at iagttage mine; men min Misdisposition vedvarer aldrig 
i flere Maaneder: — De lider af uophørlig Forstyrrelse; min er ikke uop
hørlig; men Ingen af os lider af Hjerneforstyrrelse, vil jeg haabe; Ad
spredelse adspreder Dem; mig sjælden; mit Liv er alfor eensformigt; De 
er en Træl af en Vane, eller rettere „Afvane"; jeg- af to; men jeg har 
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uforsørgede Børn og trykkende, tunge Næringssorger (som De selv kan 
understrege in mente); har De dem? Al dette behøver ikke at være 
samlet for at kunne gjøre Livsveien trang for en Mand; men just dette Over
flod bør lære os ikke at krænke dem, der er stedte i samme Vaande som 
vi, og derved forøge Vægten af deres Byrde. Veed De ikke endnu, at vi 
snarere kunne vente os Krænkelser, Haan og Spot af Lykkens Børn end 
af Ulykkens? Veed Deres Publikum det heller ikke, saa fyld en af de 
tomme Former med denne Materie og lad dem komme paa Scenen! Frygt 
ikke for Deres Publikums „Kræsenhed"! den vil ikke pibe her og gjøre 
Dem en Undskyldning til Deres Retfærdiggjørelse (for ei at sige Reen-
gjørelse) nødvendig i Dagbladene. 

Jeg fik et Vink om ikke at henvende mig til Dem; men jeg agtede 
det ikke. Det er derfor nu gaaet mig som det gaaer den, der agter 
hverken paa Tidernes Tegn eller paa venskabelig givne Advarsler, men vil 
have Syn for Sagn, før han troer, og maa altsaa finde sig i den Ulempe, 
der flyder af en saadan Uagtsomhed og Vantro. 

Deres Forhold imod mig vil jeg offentliggjøre, naar Omstændighederne 
byder det, men før ikke. Stor er den Formastelse, jeg i denne Skrivelse 
har gjort mig skyldig i imod Ds. Vbhed; men desto kjerere maa det være 
Dem offentlig at kunne beskæmme den formastelige, som, ser De nok, 
ikke vil snige sig bag paa Dem. Ei heller skal jeg indsmugle noget under 
et løiet Firma; thi har De ikke vidst det hidtil, saa vide De det nu: at 
jeg er en ligesaa afsagt Fiende af al fornedrende Opvartning og Kryben 
under litteraire Audienser som af al litterairt Smuglervæsen. 

En Deel af den Agtelse, Skrivelsen skulde sluttet med, har Ds. 
Vbaarenhed selv behaget at sætte en Pind for. End er det mig tilladt 
at agte Dem som Videnskabsmand, og hvor ligegyldig og værdiløs denne 
min Agtelse end maa være Dem, kan De dog ikke blive den quit — og 
det er mig virkelig kjært, at jeg paa den Maade kan ærgre Dem lidt til 
Gjengjeld for det, De veed nok. 6,_ BredahL 

Efter i nogle Dage at have overtænkt Indholdet af dette Brev har 
Molbech d. 16. December sat sig til at besvare det, og Koncepten til del 
Brev, han øjensynlig først afsendte d. 19., er bevaret og lyder (det i 
[Klammer] satte er Tilføjelser ude i Margen): 

I en fra D. Velædelhed under 7de d. M. modtagen Skrivelse besværer 
De Dem bl. a. over, at jeg alt for længe har opholdt Meddelelsen af den 
Dom eller Meningsyttring over 5 dramatiske Arbeider, som De for nogle 
Maaneder siden i to forskiellige Gange behagede at tilsende mig. Saavidt 
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jeg forstaaer adskillige Udtryk i bemeldte Skrivelse, har De i samme til
lige villet tilkiendegive mig, at De betragter hiin Udsættelse saavelsom den 
Omstændighed, at jeg ikke1 har giennemlæst 8/s af den mig tilsendte Sam
ling af vidtløftige dramatiske Værker, som en Forsømmelse af mine Pligter; 
og jeg har Anledning til at formode, De dermed mener mine Embeds
pligter som Medlem af Theater-Directionen. Dette er den eneste Grund 
til, at jeg troer ei at kunne" lade dette Punkt i Deres Velædelheds Skri
velse være ubesvaret for at oplyse Dem nærmere om en Misforstaaelse, 
som muligen kan ligge til Grund for bemeldte Deres Anskuelse. 

I det første Brev, hvormed De ledsagede Sendingen af 4 Lystspil 
eller saak^ldte „dramatiske Spil" [saavelsom i et senere af 26de Oct. d. A.] 
henvender De Dem aldeles privatim til mig og behager at tillægge den 
individuelle Dom, De begierer af mig, en saadan Vægt, at De yttrer, De 
allene ved den „vil faae at vide om bemeldte Spil ere brugelige til Andet 
end Fidibusser, Sloprokker om ristede Sild eller nogetsomhelst Brug i 
Cyklopernes Værksted". Saa smigrende dette end kunde synes at lyde, 
vilde jeg dog neppe engang i mit 17de Aar (fra hvilken Tid omtrent jeg har 
været bekiendt med Horazes Epistler og Boileaus Satirer) have forstaaet 
disse Ord efter Bogstavet [og langt mindre efter henved 30 Aars Erfaring 
som kritisk Forfatter]. Da De nu ikke yttrede et Ord om, at Deres Hensigt 
var at i n d s e n d e D e r e s D r a m e r til T h e a t r e t , og da [ikke blot Formod
ning, grundet paa Deres i Trykken udgivne dramat. Værker men] et fo re
l ø b i g t løseligt Bekiendtskab med et Par af de utrykte strax efter Mod
tagelsen af disse bibragte mig Overtydning om, at deres Beskaffenhed 
maatte holde dem ligesaa langt fra scenisk Anvendelse, som jeg antog dette 
at være fra Forfatterens Mening: fandt jeg mig udenfor enhver F o r p l i g 
t e l s e til at meddele nogen „Dom" enten over disse Stykkers æsthe-
tiske Værd eller sceniske Brugbarhed. At jeg dog omsider afgav en saadan 
hvad den sidste angaaer blev atter foranlediget deels ved en Yttring i be
meldte Deres senere Skrivelse af 26. Oct., at det vilde være Dem høiligen 
kiært at erfare, om noget af de mig tilsendte Stykker „egnede sig til Op
førelse paa Skuepladsen"; deels ved en gientagen skriftlig og mundlig 
Mindelse og Anmodning af Hr. Gand. juris Paludan Muller om at tilbage
sende Dem Deres Arbeider med en Tilkiendegivelse af min private Mening 
om sammes Brugbarhed for Scenen. — Dette sidste er vist nok noget, 
jeg sielden eller aldrig har indladt mig paa; og jeg giorde det egentlig 
denne Gang mest fordi jeg følte, at jeg meget for længe havde udsat at 
giøre mig fuldstændigere bekiendt med bemeldte Arbeider, ifald jeg over
hovedet vilde efterkomme Deres Opfordring: at yttre nogen Mening om 

1 Læs: ikkun. 
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samme for Dem. Jeg har søgt i mit Brev af 3die Dec. at f o r k l a r e 
snarere end at u n d s k y l d e min utilbørlig lange Udsættelse; men jeg har 
jo der allene overtraadt en privat Anstandspligt, ingenlunde en Embeds
pligt. Jeg har ikke modtaget de læste 3 Stykker fra den kongl. Theater-
Direction til Censur; jeg har modtaget dem fra Forfatteren, som med 
mange Bevidnelser af sin Agtelse og sin overmaade store Ligegyldighed 
for Critik forlangte at høre min Mening om disse dramat. Arbejder. At 
det nu endog stærkt bebreides mig, at jeg kun har læst 3 af samme og 
ikke alle fem, vilde virkelig være noget haardt, om Klagen derover ikke 
kom fra Forfatteren. 

For nu at forebygge al videre Misforstaaelse, tillader jeg mig at under
rette D. Velædelhed om: at hvad angaaer Censuren over de Stykker, som 
indsendes til Antagelse ved det kongl. Theater, da er denne ingenlunde 
(hvorom jeg maaskee allerede i mit forrige Brev har underrettet Dem) 
overdraget mig a l l e n e , men hele Directionen. Den udføres ved, at de 
indsendte Stykker giennemlæses saavel af min Collega C. L. Kirstein som mig; 
og i saadanne Tilfælde, hvor vi ere af ulige Mening om Stykkets Antage
lighed tillige af Direct, første Medlem Hs. E. Theaterchefen. Endelig maa 
bemærkes, at bemeldte Censur allene gaar ud paa at skiønne: om ved
kommende Stykke er brugbart til Opførelse eller ikke; [men at ikke sielden 
min Mening om saadan Brugbarhed eller ikke Brugbarhed, ei er bleven den 
gieldende turde vel ei være D. V. ganske ubekiendt, i Fald De ellers ikke 
— hvilket man dog efter adskillige Yttringer i Deres Brev af 3. Dec. ei tør 
formode — skulde være ganske ubekiendt med Theaterets nyere Crønike]. 

At jeg af meerbemeldte Deres Velædelheds sidste Skrivelse atter har 
giort den Erfaring at enhver Undtagelse fra min almindelige Regel: ei at 
befatte mig med at yttre nogen Mening om dramat. Arbeider, der tilsendes 
mig privatim, sædvanligen kun paadrager mig Ubehageligheder og Uartig
hed ; vil herefter bestyrke mig i en strengere Overholdelse af denne Regel, 
løvrigt behøver jeg vel neppe mere end giøre D.V. opmærksom paa, at 
jeg paa 7de Aar1 har været Theater-Directeur for at overtyde Dem om 
hvor ligegyldig jeg kan være for Tonen og det hele Indhold af Deres 
Velædelheds lange Skrivelse af 7de Decbr., [i hvilken jeg kan bevare et 
nyt, ikke uinteressant Bidrag til min i de sidste 7 Aar anlagte, allerede 
talrige Samling til danske Digteres, Dramaturgers og Skuespilleres Charac-
teristik], og hvis truende Bebudelse om „at offentliggiøre min Adfærd imod 
Dem, naar Omstændighederne byde det" allene kan foranledige det Ønske 
hos mig: at De [„som afsagt Fiende af literairt Kryberi og Smuglervæsen*, 

1 Molbech ansattes d. 13. Juni 1830 efter Rahbek. 
Danske Studier 1910. 4 
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da vilde appellere til Publieum paa den sande og rigtige Maade; eller at 
De] da tillige vilde offentliggiøre de rette Documenter og Anledningen til 
bemældte „Adfærd" nemlig de 5 dramatiske Værker, hvilke jeg for min 
Deel anser for ganske ubrugelige til Opførelse paa det kgl. Theater. Jeg 
har den Ære at undertegne mig 

Saaledes slutter Koncepten — uden Underskrift og uden yderligere 
Agtelsesbevidnelse. Bredahl kunde dog ikke tie til dette Brev, men svarede 
med en skrap Skrivelse, hvori hans Trang til indtrængende Forklaring, 
hans Beskedenhed og Retsind ikke fornægter sig. Brevet lyder: 

Damsgaard d. 24. Decb. 1836. 

Ds. Vbaarenheds Skrivelse til mig af 19de Decb. d. A. (hvilken jeg 
først modtog Fredag Aften d. 23., og hvis Indhold formodentlig endnu er 
Dem i frisk Minde) har foranlediget nærværende Svar, hvis mulige Længde 
søger sin Undskyldning for sig i Indholdet af ovennævnte Skrivelse. Jeg 
kaldte Længden mulig, fordi jeg endnu ikke har beregnet den og maaskee 
kan den tillige være nødvendig, skønt ingen af os mangler Evne til at 
forstaa en halvqvædet Vise. 

Den Maalestok (eller Alen om De vil), jeg har nærmest ved Haanden, 
naar jeg i en Skynding skal maale min Næste, henter jeg hos mig selv, 
og maaskee henter De ogsaa Deres Alen hos Dem selv i lignende Tilfælde. 
Dette vil nu Ingen af os have forstaaet enten om Maalen af Næstens 
legemlige Størrelse eller om Udmaaling i Alenvis af hans moralske eller 
umoralske Egenskaber, og naar nogen forstod os saaledes, vilde vi for
modentlig sige, at han misforstod os; derimod vilde vi vel sige, at han 
havde forstaaet os, naar han med hiin Alen forstod: vor Maade at tænke 
og føle paa i et givet Tilfælde. Men nu er det vist, at jeg i det her 
paagjeldende Tilfælde aldrig vilde behandlet Dem saaledes, som De har 
behandlet mig, om De end uden min foreløbige Tilladelse baade havde 
tilsendt mig og udbedet Dem min Dom over dramatiske Arbejder, mere 
vidtløftige end de, jeg tilsendte Dem som privat Censor, om end Deres 
Arbeider havde mishaget mig ligesaa meget som mine Dem. Jeg maatte 
derfor ansee Deres Adfærd imod mig som fjendtligsindet mod det, jeg vilde 
anseet for min Pligt, og det saameget mere som en Kunstdommer ex 
professo (og for en saadan har De erklæret Dem) aldrig bør tilbageholde 
sin kritiske Dom, indtil han anmodes om at afgive den, hvilket han efter 
min Mening bør ikke for Forfatterens men for Kunstens Skyld; thi i 
modsat Fald faaer del maadelige og slette for vidt Spillerum. Heraf ser 
De, hvorledes jeg kommer til at antage: at en Kunstdommer vilde sørge 
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bedre for sin Sags Tarv, naar han som Kunstdommer ikke bebreidede 
en Forfatter, at han anseer for Kunstdommerens Pligt, hvad han efter den 
bebrejdendes Formening burde ansee for personlig og privat Godhed og 
Velvillie. De vil nu mene, at jeg med Hensyn til nogle af Dem anførte 
Citater af mine Breve til Dem her modsiger mig selv. Hvad jeg den 
Gang skrev, erindrer jeg ikke nu Ord til Ord; men jeg er foivisset om, 
at De ikke vil lade mig skrive andet, end hvad jeg virkelig har skrevet. 
Jeg lovede Dem, erindrer jeg nok, ikke at blive vred, om mine Skrifter 
end mishagede Dem; men De tillægger mig „overmaade stor Ligegyldighed 
for Critik"; dertil er De aldeles ubeføiet selv med Hensyn til mine offent
lige Yttringer om Critikens Elskelighed, naar den er hvad den bør være 
vel at mærke. I hine Breve talte jeg fremdeles i en spøgende Tone om 
os Poeter som et irritabile genus; men jeg meente ikke, at uforskyldte 
personlige Angreb burde afholde en Kunstdommer fra at sige sin Mening 
om de angribendes literaire Producter; men ved en Kunstdommer forstaar 
jeg en saadan, hvis Dom er støttet paa gyldige Grunde og lige saa fri 
for Uvillie som for Partiskhed, med eet Ord retfærdig — en Egenskab, 
alfor sjælden paa den senere Tid. At jeg for min Del ikke har haft 
Grund til at vredes over de Domme, der offentlig ere fældede over mine 
Skrifter; det vil Ds. Velbaarenhed maaskee nok indrømme; men naar jeg 
paaslaaer: at jeg ogsaa har holdt mit Løfte til Dem; saa vil De sige: „Nu 
lyver Du"; (eller om dette Verbum ikke er „poleret" nok, vil De maaske 
bruge en længere Omskrivning f. E. denne: „Her har jeg et ikke uinteres
sant Bidrag til mine betydelige Samlinger til danske Digteres, Dramaturgers 
og Skuespilleres Charakteristik"); men jeg siger: jeg lyver ikke; dog er 
min Sandruhed her aldeles intet fortjenstligt hos mig; thi med Hensyn 
til Forfattervrede har jeg aldrig haft nogen Tilbøjelighed at bekjæmpe. (Des
mere brøster det for mig i andre Stykker, som ikke vedkommer denne 
Sag); Ringeagt, som jeg mener ikke at have forskyldt, kan jeg derimod 
ikke finde mig i, og hvor den bydes mig, taler jeg ud af Skjægget. Hvor
ledes nu jeg med min Maalestok fik niaalt mig til Deres Ringeagt, det 
har jeg taget mig den Frihed at sige Dem; men naar jeg overtydes om 
ai have maalt feil, skal ingen være villigere end jeg til at maale om igjen. 
Saameget om min formentlige Brøde imod Dem som „privat" Censor, 
med denne Bemærkning: at De hverken behøvede at have læst Horats's 
Epistler og Boileaus Satirer eller engang at være sytten Aar gammel for 
ikke at tage mine Udladeiser om Fidibusser, Sloprokker o. s. v. lige efter 
Bogstaven; thi havde jeg ikke undseet mig ved at sende Dem til Gjennemsyn 
noget, jeg selv skattede saa ringe, saa havde jeg gjort mig skyldig til Straf 

4* 
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for min Brøde imod Dem som „privat" Censor. Men min egen offentlig 
yttrede Dom over mine Skrifter har jeg ogsaa mældt noget om til Dem, 
og den skal De ikke kunne underkjende, naar Deres Dom skal være en 
Kunstdommer mere værdig end en godSlump saakaldte „critiske" Domme. — 
Jeg har sagt Ds. Vbaarenhed, hvorfor jeg ikke kan antage Deres bevidste 
„historiske" Grunde for gyldige; jeg har sagt Dem, hvorfor jeg ikke kan 
erkjende Deres Distinction imellem Deres private og offentlige Censorpligt 
for en absolut Retfærdiggjørelse for Deres Forhold imod mig men Grunden 
hvorfor jeg kaldte den mig givne Anvisning paa Directionen „in Corpore" 
spottende inaa jeg nu erklære for ugyldig, efterat De har underrettet mig 
om: at hiin totale Uoverensstemmelse, uforenelig med mit Begreb om en 
Theaterdirections tilbørlige Duelighed til at sørge for Scenens Tarv virkelig 
finder Sted. Denne Tilvæxt i min Kundskab om „Theatersphæren" sætter 
mig istand til fra det rigtige Synspunkt at see et og andet, rigtignok ikke 
lysende Phæriomen i Theaterdunstkredsen; men denne Tilvæxt berettiger 
mig rigtignok ogsaa til at oversætte hiint Sphære ved: Dunstkreds og er 
ilde skikket til at bibringe mig Forestillingen om en sund Luft i bemældte 
Dunstkreds. Jeg kan bruge den mig givne Underretning, og jeg misbruger 
den vel ikke, naar jeg lader den sige mig: „at Forholdenes Magt er over 
Ds. Vbaarenhed ligesom Philisterne over Samson" — dog med den Er
klæring at denne Lignelse halter som enhver anden Lignelse. Til Gjengjæld 
underretter jeg Dem om følgende: 

Da jeg for at faae Syn for Sagn tilsendte Dem hine Stykker, raison-
nerede jeg som saa: enten finder Molbech (thi Titler springer jeg forbi, 
naar jeg taler med mig selv) noget af disse Stykker brugeligt for Theatret 
eller ikke; i første Tilfælde faaer jeg at vide, om hans Valg falder paa 
noget af de to, jeg anseer for ubrugelige for Scenen; i sidste Tilfælde faaer 
han ikke Leilighed til at beklage mig som en af et overspændt Haab skuflet 
stakkels Mand. Om een Maaued, eller høit to vil jeg faae Besked. Men 
da der nu forløb flere Maaneder, uden at jeg fik mindste Efterretning, 
blev Tiden mig for lang; nu spurgte jeg mig da for og fik omsider den 
Besked, De veed nok. Herfra min Udladelse om Drømmen, De lod blive 
for gammel. Jeg begik en meget dum Streg, idet jeg henvendte mig til 
Ds. Velbaarenhed; men nu er Ulykken skeet, og det nytter nu ikke at hyle. 
Som Theaterdirecteur svarede Rahbek engang paa et af mine Spørgsmaal 
angaaende den danske Scene: Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis! 
Den Gang var det altsaa Ulvemusik, der skulde istemmes; men nu „høres 
Musernes Stemmer fra Theaterrepertoiret" siger et Medlem af Theaterdirec-
tionen, idet han bebreider mig, at jeg klapper mig selv paa Kinden. Af 
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det hele vil Tredjemand faae det Resultat ud: at vi falde alle i mange 
Stykker. 

At De er misfornøiet med min Erklæring angaaende literaire Audi
enser og Smuglerier er i sin Orden; men jeg veed ikke, hvorledes De 
faar en „Trusel" ud af min „Bebudelse" om at ville offentliggjøre Deres 
Adfærd imod mig. Saavidt jeg erindrer føiede jeg til som en Betingelse, 
hvis Omstændighederne byde det; dernæst: at jeg ikke vilde snige mig 
bag paa Dem. De veed jo selv, at Skjenden og Skjelden ud, med deres per
sonlige Charakteristiker, under Navn af „Kunstkritik" dreve og drive deres 
Spil saavel i Dagbladene som udenfor, medens den ægte Kunstkritik er — 
jeg troer: paa de lange Reiser. Nu tænkte jeg, at en eller anden anonym 
„Kunstdommer" kunde faa i Sinde i et eller andet Blad at charakterisere 
Ds. Vbaarenhed, og at De kunde troe,- at Skarnstykket kom fra mig, der, 
saavidt jeg kan forstaa, seer Dem ud til allehaande. Ifald De fik i Sinde 
at svare paa mit „uartige" Brev, kunde hin Bebudelse tillige advare Dem 
om betids, at jeg vilde offentliggjøre Deres Svar, og De kunde da indrette 
Deres Svar derefter — en Forsigtighed jeg ikke har iagttaget. Det ved 
Vorherre, at jeg aldrig har indbildt mig at kunne skræmme Dem, men 
det ved Vorherre ogsaa, at jeg ikke lader mig skræmme af Deres be
budede „Charakteristik" — en Bebudelse, jeg med langt bedre Grund kan 
ansee for en Trusel mod mig end De min Bebudelse for en Trusel mod 
Dem. Men kom kun med Bussemanden '.): „Charakteristiken" forstaaer sig. 
Jeg skal der spille en ynkelig Rolle bebuder De mig; men troe for alting 
ikke, at De er den eneste Danske, der forstaaer den Kunst at „charakteri
sere" ! Hvo kan vide om ikke en eller anden er i Færd med at samle 
Bidrag til en Charakteristik af danske Kritikere, og da kunne disse to Gha-
rakteristiker jo kjønt følges ad. Hvad om nogen blot f. E. anstillede en 
Sammenligning imellem Deres critiske Ytringer om Thaarup som Digter 
og Theaterskribent og imellem Deres senere æsthetiske Anskuelser (ej engang 
at tale om Deres alfor utilbørlig udstrakte Ros over det nærværende danske 
Theaterrepertoire); hvad vilde der komme ud af en saadan Sammenligning 
monstroe? Saa vidt jeg og mange flere kunne skjønne, blev Udbyttet ikke til 
Fordel for Dem som Critiker, men mange vilde maaskee overtydes om, at 
De havde fornægtet Deres forrige æsthetiske Tro og var bleven en Proselyt 
paa Deres gamle Dage. 

Hvad vil Ds. Vbaarenhed med den „Ære at være" min „Velædelheds 
ærbødige Tjener"? At De ingen „Ære" kan finde heri, veed jeg jo nok; men 
De kan, mener jeg, ikke engang ville synes at være min „ærbødige Tjener", 
selv for Spøg. Derimod er De en Mand, hvis Kundskaber, Flid og Arbeid-
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somhed jeg og vistnok mange flere have meget at takke, og som en saadan 
maa jeg for min Deel agte Dem. — Dette Brevs mulige Længde blev 
virkelig seer jeg; men jeg skal ikke heller oftere besvære Dem med nogen 
privat Skrivelse, gid jeg kun saasandt aldrig havde henvendt mig til Dem! 

C. Bredahl. 

Herpaa svarede Molbech ikke, saa Bredahl maatte bide Harmen i sig; 
og som Reaktion mod den stærke Ophidselse indfandt sig (ifølge hans 
egne Ord i et Brev til Velynderinden u / 7 1837) en vis Sindsforknyttelse, 
der i „langsommelig Tid gjorde mig ej alene uskikket til, men endog led 
ved at skrive"; men han tog sig snart sammen, og faa Maåneder efter 
sender han „Hagen Adelsteen", og saa modig blev han endog, at han 
vovede at sende det til Norges Teater — ja dristede sig endogsaa til at 
tilbyde Heiberg dette Arbejde, efter at denne saa venligt havde taget sig af 
Knud Svendsøn. Men han havde ikke Held med sig. 

Da F. L. Liebenberg senere tog sig af Bredahls Scener, fik han 
Interessen vakt for dem og fik Paludan-Muller til at protegere den nye 
Udgave, men glemte Molbech, der tog denne Tilsidesættelse meget unaa-
digt op1 . Bredahl prøvede nu at forelægge sine Værker sin Udgivers Be
dømmelse; men denne blev ikke som ønsket; d. 17. Januar 1857 svarer 
Liebenberg (Ny kgl. Saml. 1990 r, 4) : 

Hvad de af Deres Manuskripter angaaer, som jeg har læst, tillader 
jeg mig at gjentage mit engang givne Raad: at lade dem forblive utrykte 
nu i al Fremtiden. Dette Raad kan naturligvis ikke være behageligt at 
høre; men min Interesse for Deres Digternavn som Forfatter af de drama
tiske Scener gjør mig det til en Pligt at fremføre det. Naar de dramatiske 
Scener staa alene, hævde de deres Digter en' udmærket Plads paa Par
nasset; men udkomme der fra samme Haand en Samling af andre Ar-
beider, der paa ingen Maade kunne maale- sig med Hovedværket, saa 
svækkes dettes Virkning og rokkes dets Stilling. — Jeg skulde næsten troe, 
at Ingemann vilde raade det samme. 

Nu slaar Bredahl sig til Ro — han søger ikke længere Forlægger, 
men haaber paa, at Værkerne nok efter hans Død vil finde Udgivelse. 
Liebenberg føler sig tilfreds med dette Resultat, og i et udateret Brev 
trøster han saaledes: 

. . . De skriver, at De vil lade de utrykte Sager ligge, og jeg maa 
tillade mig et Par Bemærkninger derom. Jeg har nu læst baade Hagen 
Adelst. igjennem og opfrisket de øvrige Mspter i min Erindring, og jeg ér 
kommen til den Overbeviisning, at De ikke vilde gjøre vel i at udgive 

1 Se: Christian Molbech og hans Søn Christian li. F. Molbech (1908) S. 140—41. 
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dem. Ethvert af disse Manuskripter staar i mine Tanker langt under 
Scenerne, og intet af dem vilde forøge Scenernes Forfatters Roes. Hvis 
jeg nu har Ret i denne Anskuelse, da ville Scenerne blive mere læste og 
yndede, naar de staae alene, og det er efter min Overbeviisning Scenerne, 
der skal bringe Deres Navn til Efterslægten — og det vil de til Trods for 
alle Flyveposter! Men — det forstaaer sig •— min Dom over de utrykte 
Arbeider har ingen Autoritet og kan ikke vente Deres Tiltro, saameget 
mindre som min knappe Tid forbyder mig at begrunde d e n . . . . 

Molbech har Ret, Bredahl helt Uret, maatte altsaa være Resultatet 
af Fremdragningen af disse Breve — hvis ikke alle de omskrevne Værker 
endnu var bevarede. De indeholder, som det allerede er nævnt, en Mængde 
Enkeltheder af stor Interesse baade i æstetisk og kulturel Henseende; 
men størst Betydning har de som Oplysning om Udviklingen af det ejen
dommelige Sjæleliv, hvori Dramatiske Scener er opstaaede. Men det vilde 
føre altfor vidt her at paavise dette. Det tør maaske være nok at anføre 
nogle Datidiges Dom over Digterværker fra denne Tid. 

„Sokrates" blev, kort efter at det var fuldendt, sendt til Sorø Akade
mis Direktør, som returnerede det med følgende Linier: 

Jeg takker meget for Meddelelsen af Deres Sokrates, som jeg har 
læst med megen Fornøielse, men ikke som Kunstdommer — en Egenskab 
og et Hverv, som jeg ikke tør tillægge mig. Stykket vinder i poetisk Hen
seende ved [det elskende Par] Prokles og Psyke, hvad det i samme Hen
seende synes at have tabt derved, at De ikke lader Sokrates åaifuav 
stærkere træde frem. 

Jeg har endnu ikke læst Oehlenschlagers Sokrates. 

Med Iløiagtelse Deres forbundne 
Sorøe d. 5. April 1836. Estrup. 

S. T. Hr. Literatus Bredahl. 

Denne en jævn Læsers Dom vil i vor psykologiske Tid vise sig 
at have mere Ret, og det maa antages, at den Kritiker, der i 40erne 
havde det skarpeste Blik for Forfatterindividualiteten har haft en lignende 
Fornemmelse. Som bekendt besøgte P. L. Møller 1845 Bredahl paa Dams
gaard; han tog alle Bredahls Haandskrifter med sig hjem, og kort Tid 
efter maa han have tilskrevet Bredahl særdeles anerkendende om Vær
kerne; thi i Brev til P. L. Møller (i Privateje) udtaler Bredahl sig om „den 
mig velbekjendte Vanskelighed: at finde Afsætning, naar man paa Litte
raturens Torv vil falbyde saadanne Produkter som mine. Gjennem dem 
gaar en Tone (thi Aand er vel for meget), der ikke lyder liflig i Smagens 
Øre, og de er „tunge Sager" — skjønt (for at blive i Lignelsen) det 
sparsomme Tankebly, de hist og her indeholde, mageligt lader sig smelte 
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i den almindelige Menneskeforstands Digler. Kjært er det mig, at de 
dramatiske Sager vinder Deres Bifald — et Haab jeg smigrede mig med, 
da jeg havde gjort mig bekjendt med Deres Gæa. Deres Ønske i min 
Interesse at optage Scener af „Sokrates" (eller af de øvrige Stykker) 
kommer jeg rolig imøde med det Ønske: at ogsaa Gæa maa kunne være 
tjent med slige Brudstykker". 

P. L. Møller optog som bekendt nogle Scener af Sokrates i anden 
Aargang af Gæa, og han foranledigede, at „Sultan Mahmuds Pilgrimsgang" 
optoges som Føljeton i „Kjøbenhavnsposten" 22. December 1346 til 15. 
Januar 1847 og udgaves særskilt. Og endelig var det ogsaa ham, som 
indsendte „Knud Svendsen" til det kgl. Teater, og nu tog J. L. Heiberg 
sig af det, saaledes som det fremgaar af hans Brev d. 26. Februar 1846 til 
Jonas Collin (meddelt i Otto Borchsenius: Hjemlige Interiører S. 96 — 98). 
P. L. Møller rejste bort 1847 (ikke 1846 som angivet i Biografisk Leksikon), 
men Knud Svendsen var nu i gode Hænder. Langsomt, men sikkert ba
nedes Vejen for det til Scenen. Et af de mange Trin — Forfatterens 
Anerkendelse af den Heibergske Omarbejdelse — kan oplyses ved et ikke 
uinteressant Brev fra Bredahls Velynder Edvard Collin og Concepten til 
Bredahls første Brev til Heiberg, skrevet paa Bagsiden af det nævnte 
Brev, som er i Familiens Eje. 

Uagtet vi i saa lang Tid have været ude af Berøring med hinanden, 
er jeg dog en af Deres Bekjendter i Hovedstaden, og derfor har Fader 
bedt mig sende Dem vedlagte Acler, nemlig Deres Knud Svendsøn og et 
Brev fra Heiberg derom. Jeg har for lang Tid siden læst Bogen og 
strax yttret for Fader min Glæde over den, men dog med den Bevidsthed, 
at meget maatte forandres. Hvorvidt De nu gaaer ind paa Heibergs Ideer 
staar til Dem; at han paatager sig at gjøre et saa udførligt Forslag 
derom, vidner allerede stærkt om hans Interesse derfor. Ialfald maa man 
indrømme, at Heiberg fremfor nogen kjender de sceniske Fordringer, og 
jeg raader Dem ubetinget til at gaae ind paa hans Ideer. 

Kbhvn. d. 8. Julii 1847. D e r e s hengivne 
E. Collin. 

Bredahl misforstod ikke Velynderens gode Mening; modstræbende, 
men dog ikke uvillig gik han med til alle Forslagene, som det vil ses af 
hans Koncept til Svaret, der er overordentlig karakteristisk for Digteren, 
navnlig naar man sammenligner dette Brev til den personlig ubekendte 
Velynder med det første Brev, han sendte E. Collin, da denne endnu 
var ham ubekendt (det sidste er fuldstændigt meddelt af Otto Borchsenius 
i To Digtere (1886), S. 29—34). 

Høistærede Hr. Professor! 
Ved Deres ærede Skrivelse til mig af 7de d. M. kom jeg først til 

Kundskab om, at Stykket „Knud Svendsøn" var indsendt til den kgl. 
Theaterdirection. Saa vist som det nu er, at min Indsigt i Scenens Tarv 
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er — og efter de særegne Forhold, jeg befinder mig i, maa være — 
saare ringe, indsaae jeg dog, at bemældte Stykke i sin oprindelige Skik
kelse ikke egnede sig til Opførelse paa det kgl. Theater. At Knud den 
.Hellige" just ikke er en af mine Helgene og: at han i Stykket er mindre 
til for sin end for Eivind Bifras Skyld (hvis Livsmarv Hævnsyge skulde 
udsuge) — nu, ja: det har neppe været skjult for Deres Blik, og det vilde 
slet ikke overrasket mig, om De havde hvisket mig dette i mit Forfatterøre. 
Sagtens skulde Tilskuerne føle en Smule Medynk med min tragiske Helt; 
men Portionen vilde blevet altfor tarvelig, dersom Einar og Helvig havde 
fremstillet sig som Vidner imod den senere canoniserede Konge. 

Med Taknemmelighed erkjender jeg den ufortrødne Opmærksomhed, 
De har skjænket mit Arbeide, som neppe vilde dukket op paa Scenen, 
dersom De havde misbilliget det; men heraf sluttede nu min Forfatter-
forfængelighed, at Stykket har interesseret Dem, og er denne Slutning 
end overilet, kunde jeg dog næsten ønske at forblive i min Vildfarelse. 

Af al dette følger nu, at jeg vil foretage alle af Dem for'eslaaede 
Forandringer, udelade Alt, hvad De anseer ubrugeligt for Scenen, og 
takke Dem af Hjertet for Deres Bistand. Skulde jeg bede om Pardon 
for noget, vilde min Bøn gjelde Eivind Bifras Monolog paa Kirkegaarden 
og Ivar Rødskjægs Tiltale med nogle Smaaforandringer. Man kunde da 
lade Lyden af Sangen (om ikke af Ordene) høres fra Kirken og minde 
den af sin Dvale ved Ivar Rødskjæg vakte Eyvind om, at det „nu v a r 
Tid" , og han kunde da træde ind i Kirken under Sangens Slutning — 
ei at tale om, at her ikke behøvedes nogen ny musikalsk Composition, 
item at jeg slap med færre Ord — Alt paa Oeconomiens Vegne. 

For lang Tid siden skrev jeg en Tragedie, som kaldte sig „Sokrates" 
— et sørgeligt Indfald at gjøre en lidenskabsfri Mand til Helten i en 
Tragedie! I bemældte Stykke grasserede ingen Fruentimmer, Xantippe 
undtagen, som ikke drev noget Elskovsspil. Da en af mine Bekjentere 
havde læst dette Stykke, sagde han: „Hvad tænker Du! Det gaaer Sgu 
aldrig an, at her ingen Elskov er. Min Kone siger det samme". Jeg 
blev da betænkt og føiede et Elskerpar til. Blivfer] nu nogen af det 
smukke Kjøn fortrydelig, fordi der ingen Dame kommer i Knud, skyder 
jeg Skylden paa Professor Johan Ludvig Heiberg. 

Jeg udbeder mig Der[es] Mening om Pardonen kan indrømmes eller 
ikke og tillader mig saa snarest muligt at sende Dem Stykket med de af 
Dem foreslaaede Forandringer. ., , u . , , 

c Med Høiagtelse 
Ds. Vbaarenheds 

ærbødigste Tjener 
C. Bredahl. 
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Paa det sidste Punkt var Heiberg ubønhørlig; men han førte gennem 
stadig flere Omarbejdelser (Hjemlige Interiører S. 98—99) Knud Svendsen 
frem — om end ikke til Sejr. Men det var ikke det smukke Køn, som 
bestemte Nederlaget. Det var æstetisk set (som Goldschmidt udtaler „Nord 
og Syd" 1850 III, S. 24 ff.) Manglen af det frejdige, livsglade; men tillige 
var det de politiske Forhold, som virkede bestemmende, saaledes som det 
klarest er udtalt af hans Velynderinde i et udateret Brev (Ny kgl. Saml. 
1990 r), som hun sendte Bredahl kort efter Nederlaget: 

Deres Manuskript, min kiære Ven! sendes Dem hermed tilbage med 
Tak for Laan. Jeg seer vel, at jeg ikke har læst anderledes første Gang 
og kan ikke forandre min Dom. Tillige sender jeg Dem to andre Be
dømmelser, for at De kan see, at jeg har Ret i, at De selv (Br.) er nævnet 
med Højagtelse. Men uhældigt er det, at dette Stykke skulde komme op 
nu. De har saa bestemt stillet Dem paa Oprørernes Side, at alt hvad 
h e r siges om at give efter for Folkets Fordringer og ikke at ville stride 
mod Undersaatter kan synes at være skrevet paa hiin Side Kongeaaen; 
og jeg indseer at d e r f o r er den smukke Scene med Dronningen udeladt. 
Nu! De ,tager det hele saa fromt eller passivt, at jeg ikke behøver at 
undskylde Heiberg eller Publikum, hos Dem, for at De ikke skal beklage 
Dem offentlig. Ingen af Deres Bedømmere har villet troe saa slemt om 
Dem; men derfor bryder de deres Hoveder for at udfinde (hver paa sin 
Vis), hvad De egentlig har villet fremstille . . . . 

Goldschmidt slutter sin Anmeldelse med et Haab, om at den gamle 
Digter maa vinde unge Sejre. Det skulde ikke blive Tilfældet. Molbechs 
Fordømmelsesdom og Udpibningen paa det kgl. Teater blev afsluttende 
for Bredahl. Hagen Adelsten, der skulde vinde Sejren hjem, vandt ikke 
Heibergs Protektion. 



FRA SPROG OG LITTERATUR 

TIDER OG TYPER 

Vi Ih. Andersen : Tider og Typer af dansk Åands Historie. I Erasmus; 
2den Bog, det lsde Aarhundrede. 

Hurtigere end man kunde vente, er 2den Del af Professor Vilh. 
Andersens „Tider og Typer" fulgt efter forste Del. Fremstillingen er 
med dette Bind ført helt ned til Aar 1800, og det er altsaa nu muligt 
at faa en klar Foresilling om dette Værk, der utvivlsomt bliver et af de 
betydeligste om dansk Litteratur. 

Forfatterens Plan er, som bekendt, gennem en Række Typer fra de 
forskellige Tider at give et Billede af det danske Aandsliv og derudfra — 
ikke med nogen forudfattet Doktrin - - at bestemme den danske Aands 
Ejendommelighed. Forste Række skal behandle Humanismen, og de to 
udkomne Bøger, der bærer Fælles-Undertitlen Erasmus, giver nu den 
egentlige Humanisme. Som en middelalderlig Forgænger for denne staar 
Saxo; gennem en ypperlig stilistisk Prøvelse træder „vor Historieskriv
nings Fader" levende frem, ofte med et humoristisk Skær over sig men 
dog saa hjertelig sympatetisk. Saa drages Linien fra Morten Børup over 
Chris tiern Pedersen, Petrus Parvus, Oluf Chrysostomus, Erasmus Lætus, 
Venusin og Resen til Ole Borch. For de fleste Litteraturinteresserede 
har disse Navne hidtil sikkert ikke været stort andet end Navne; under 
Vilh. Andersens Behandling bliver de levende Mennesker, især bliver Eras
mus Lætus og Venusin en hel Opdagelse. 

Alligevel — mellem os og disse gamle Latinere staar dog Sproget 
som et Plankeværk, det ikke er givet enhver at overstige. De fleste maa 
give sig Vejviseren i Vold, tro ham paa hans Ord og Citater (ved de 
mesterlige Oversættelser, hvori disse gives, tvinger han os næsten til at 
sværge paa hans Ord) og mister derved i Grunden det bedste ved Studiet 
af den nationale Litteratur: selvstændigt Syn og Dom. I det ny Bind er 
Forholdet anderledes. Her bliver Modersmaalet Medium, og idet vi nu 
selv kan prøve Forfatterens Metode og Resultater, bliver Læsningen helt 
anderledes frugtbar. Man kan tvivle, man kan tillade sig at have en 
anden Mening, faa et andet Facit ud end Forfatteren. Forhaabentlig vil 
ogsaa denne anden Del blive læst i langt storre Kredse end Litteratur
historikernes. 
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Den falder i to Halvdele; den ene (1720—70) giver os som forste 
Type Chr. Falster, i hvem „den gammeldags Dannelse naaede sin rigeste 
Udvikling og fasteste Form," i hvis Person og Skrifter den „tydelig har 
udtalt alt, hvad den rummer." Saaledes lyder Historikerens Dom, og 
det falder da ret i Øjnene, hvor fattig og hvor gold for os denne gam
meldags Dannelse var. Falsters Ord paa Dødslejet, hvor han „uden Ci
tater" siger til sin Hustru: „Nu rejser jeg, Grete!" har for os mere 
menneskelig Klang end alle hans humanistiske amoenitates. — — Der
efter følger saa Holbergs Kæmpeskikkelse. 

Andet Afsnit (efter 1770) har som sin Hovedtype I. S. Sneedorf; han 
er næst efter Holberg Bogens Hovedfigur; den tredje er Rahbek, hvis 
Billede langtfra er tegnet med en saa kærlighedsfuld Indtrængen som de 
to andre. Lettere Skitser tegnes af Mænd som Carstens, Luxdorph, Tyge 
Rothe, Es. Fleischer, Pram, Joh. Boye, Bastholm, men mange af disse 
er hojst indtagende smaa Kunstværker, saaledes Luxdorphs Billede. Tids
rummets Digtere, som Evald, Wessel og Baggesen, berøres vel, og sær
lig er det lille Afsnit om Baggesen interessant, men disse Mænd vil man 
jo utvivlsomt møde igen i senere Afsnit af Værket. 

„Tider og Typer" kaldes Værket, men det er ikke til at tage fejl af 
at „Typen" er for Vilh. A. det væsentlige, „Tiden" er kun den mer eller 
mindre skitserede Baggrund, hvorpaa Typerne bevæger sig. I Indled
ningen til I Bind har Forf. gjort opmærksom paa, at der er Fare for, 
at Tidsbilledet kan udviskes, jo stærkere Typebilledet træder frem; et af 
Midlerne til at undgaa det, vil være at indlede de enkelte Afsnit med en 
historisk Oversigt. En saadan har han ogsaa givet for forste Dels Ved
kommende ; ogsaa i anden Bogs andet Afsnit er der let men tydeligt op
ridset Linierne i den revolutionære Bevægelse i Slutningen af 18. Aarh. 
Men for „Holbergs Tid" mangler helt den lovede Indledning. Nu, det 
er ogsaa sin egen Sag at give en Karakteristik af dette Tidsrum, hvor 
selve Navnet er vildledende. Det er vel N. M. Petersen, der er Opfinder 
af dette Navn — hans Forgængere Nyerup og Rahbek inddelte jo Litte
raturhistorien efter Kongerne — men lige meningsløst er og bliver det. 
Det er sandt, at Holberg levede dengang, og for saa vidt er det hans 
Tid; men det var jo ogsaa Brorsons Tid, det var Sorterups Tid, det var 
Ambrosius Stubs Tid og det var Tordenskjolds Tid — hvad var Hol
berg for disse Mænd? og de har dog lige saa vel sat deres Stempel 
paa Tiden, nogle af de Frø, de har saaet, har groet ikke mindre kraf
tigt end Holbergs. Skal Navnet ramme, bor det altsaa give en Fore
stilling om alle de Sider af Tidens Liv, de er Udtryk for, men i al Fald 
bor Yderlighederne indbefattes deri. De to Yderligheder er nu utvivl
somt Holberg og Brorson. Dr. Ronning har da med fuld Ret (i sin 
lille Lærebog i Litteraturhistorie) kaldt Tiden Holbergs og Pietismens 
Tid. Det k a n vel heller ikke være undgaaet N. M. Petersens Blik, men 
han lignede Bondemanden i „Store og lille Claus" deri, at saa god en 
Mand han ellers var, havde han den Svaghed, at han ikke ret kunde 
taale at se Præster. Han kneb Øjnene til for Brorsons Betydning og 
gav ham en kneben Side, hvor Holberg fik et helt Bind. — Ved forste 
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Øjekast staar nu ganske vist de to Mænd som saa absolute Modsætninger, 
at det næppe er til at begribe, at den samme Tid har fostret dem begge, 
men den har jo faktisk gjort det, og der maa vel altsaa findes det i 
Tiden, som er den Generalnævner, hvori begge gaar op. Jeg mener, 
dette findes i K a m p e n m o d de t g a m l e . Thi Brorson er saa ivrig 
som nogen i at udrense den gamle Surdeig. Naar han udsender sine 
forste smaa Salmehefter, er det ikke, som A. D. Jorgensen mener, fordi 
han forargedes over, at danske Mennesker sang tyske Salmer i Kirken, 
selvfølgelig ikke! Hvad han forargedes over, var, at det ældgamle H e-
d en sk ab endnu levede i saadanne barbariske, ukristelige Skikke som 
Julestuer o. desl. Ihukommende Kristi Ord nojes han ikke med at ar
bejde paa at uddrive den onde Aand ved Prækener og Forbandelser; 
han vil fylde Menneskenes Hjerter og Hjem med Psalmer og Lovsange. 
Derfor udsender han sine Smaahefter, af hvilke det forste indledes med 
en klar Tilkendegivelse af Formaalet: „ Bort, Verdens Juleglæde! 
Bort, syndig Legestue! Bort, Syndens Natteveje, som man tilforne 
gik! hver hjælpe at udfeje den gamle Juleskik!" hvorpaa følger det vid
underlige lille Knippe Sange, med „den yndigste Rose" som den ypperste 
Blomst. Men som det ses, Brorsons Maal er i Virkelighegen det samme, 
som Holberg en halv Snes Aar for arbejder for med sin „Julestue". 
Maalet for dem begge at fordrive den gamle Surdej — Brorson kaldte 
den den hedenske, Holberg vilde vel have kaldt den den gotiske; kun vil 
den ene fordrive den med Psalmer, den anden med Maskerader. Maalet 
naaedes — der er nu maaske dem, der vil sige at det lykkedes altfor 
vel! Heldigvis gemte Midlerne en Evihgedsværdi, som vi den Dag i Dag 
nyder godt af. 

Jeg ser i disse Angreb paa det g a m l e fo lke l ige en af Tidens 
Hovedstrømninger, ja egentlig Hovedstrømningen, litterært set; men andre 
Momenter kommer selvfølgelig til, og der er ikke faa Antydninger i selve 
Vilh. Andersens Holbergskildring, kun er de ikke samlet til et helt Tids
billede. Men hvad gor det, at Baggrunden falder lidt ubestemt, naar 
den Personlighed, der tegner sig paa den, Holberg selv, er udført med 
saa stort et Mesterskab, mejslet saa fast og klart, at vi ser ham, som 
han aldrig er bleven set for? 

T y p e n , det er Vilh. Andersens Domæne, hans Amerika, som G. 
Brandes kalder det. Snart i blotte Omrids, snart i gennemarbejdede 
Malerier faar vi en Række Personligheder stillet lyslevende for Øje. Men 
Lyset falder ikke ligeligt over dem. Det er ikke enhver Skikkelse, men 
den t y p i s k e Skikkelse, der har hans Interesser. Ikke Spiren, den gronne, 
uudviklede, den som har de mange Muligheder, men ogsaa den Skæbne, at det 
meste aldrig bliver til andet end Muligheder. Heller ikke det udgaaende, 
det som alt bærer Dødsspiren i sig og har Uroen over sig, fordi det 
føler den ny Vegetation brede sig og true med at overvælde det. Over 
begge er der noget vaklende, noget vist meningsløst, der ikke tiltaler 
Vilh. Andersen. Nej: det fuldt udviklede Exemplar, hvor alle de Mu
ligheder, der havde Livskraft, er naaet til Blomstring og Frugt, hvor 
Saften stiger op og ned i usvækket Strom, det fryder hans Sans, det er det 
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ham en Glæde at undersøge fra alle Sider og stille frem til Beskuelse, 
saa alle vi andre ogsaa kan nyde det og glæde os over, hvor rigt Livet er. 

Den stakkels Tyge Rothe f. Eks., der altid maatte ligge og slaas 
ikke blot med sit Sprog (hvorom V. A. rammende siger, at han havde 
den Vanskæbne at skrive i et Sprog, hvor Ordene, han skulde bruge, 
endnu ikke var færdige) men ogsaa med de Tanker, Sproget skulde have 
hjulpet ham til at klare, han, der „aldrig fik sin Høst i Lade," men som 
dog var med at saa en Sæd, der forst viste sin Spirekraft længe, længe 
efter — ham har han ikke meget tilovers for, hvor fortræffeligt end Por
trættet i og for sig er gjort. Og Rahbek, den skikkelige Rahbek, der 
er lutter Smil og Velvilje overfor det ny, han i Virkeligheden ikke for-
staar, samtidig med han „skulde da ikke haabe" det vil slaa det gamle 
ihjel, han, om hvem Lars Mathiesens Opvarter sagde, at han hverken var 
partisk eller upartisk, og som da ogsaa høster Prygl fra alle Kanter, han 
faar heller ikke andet end et medlidende Skuldertræk af Vilh. A. Men 
det kan ikke nægtes, at Billedet ligner, hvor lidet flatteret det end er. 
Og saa er dette maaske Bogens vittigste Afsnit; den kostelige Opgorelse 
af den litterære Laanekonto for bare een af Rahbeks Afhandlinger (S. 
343) er et aldeles uforligneligt Tidsbillede. 

Men saa J. S. Snedorf, Manden med den „fuldkomne Harmoni", 
med Verdensmandens elskværdige Smil udadtil og Sindets Ligevægt ind
adtil, han for hvem de Problemer, som Slægt efter Slægt har pint sig 
med, kloge Hoveder og dumme Hoveder, „Haupter in HieroglyphenmiHzen, 
Haupter in Turban und schwarzem Barett, Periickenhaupter" (som Holberg!) 
„und tausend andre arme switzende Menschenhaupter", — for hvem de 
slet ikke er Problemer, da de simpelthen alle kan læses med Ligningen 
2 + 2 — 4, men som véd med sig selv, at han har alle de Meninger, 
som nette og dannede Mennesker bor have, — ja han er unægtelig en 
Type, og derfor har han Vilh. Andersens Sympathi. Med saa stor Kunst 
har han tegnet ham, åt han gor sine Læsere helt indtagne i denne lette 
Rytter. Ingen har dog bedre end V. A. selv set, hvor milefjernt hans 
Type er fra Holbergs. Holberg, der i V. A.'s Fremstilling næsten bliver 
for stor til at kaldes en „Type". Thi hvad skulde han være en̂  Type 
paa? ikke paa Tiden, ikke paa det lille Land, ikke paa en enkelt Kultur
strømning ; det er selve Mennesketypen, der træder frem i hans Skikkelse. 

Fra norsk Side er det blevet bebrejdet de Danske, at de har gjort 
Holberg til den rene Rocoeo. Vilh. A. klager med storre Ret over, at vi har 
gjort ham til en patriarkalsk Skikkelse, en „Fader Holberg". Den unge 
Holberg med den store Ærgerrighed, den modne Mand i Kamp udadtil 
og indadtil, bojende sig for Blæsten men med Bitterhed i Sindet, til Re
signationen vindes, og han sidder som en ensom gammel Mand i sin 
Professorbolig med sin „bekymrede" Middelvejsfilosofi — denne Person
lighed er det, Vilh. A. har tegnet. Og det synes mig utvivlsomt, at af 
alt, hvad V. A. har ydet til Forstaaelse af dansk Aandsliv, er dette det 
betydeligste. — — 

Er „Tider og Typer" fra Indholdets Side et videnskabeligt Værk, er 
det fra Formens et Kunstværk. Der er maaske ingen nulevende Forfat-
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ter, der behandler det danske Sprog med en saadan Virtuositet som 
Vilh. A. Hemmeligheden ved hans Stil er vel den, at han bestandig gaar 
tilbage til Billedets eller Ordets Kærne. Dette er nok en Betingelse ved 
al god Stil; „wenn du deinen Ausdruck willst beleben, musst auf Wor-
tes Ursprung Achtung geben, " siger Vismanden; men Vilh. A. har som 
Filolog her et Forspring frem for de fleste. Det kan dog ogsaa ske, at 
den aandfulde Leg med Ordene blænder en, saadan at man ikke er sik
ker paa, hvor det er Alvor, og hvor det blot er en vittig Spøg (som 
human, Humaniora, Humanisme, Antihumanisme, Humanitet). Eller naar 
han kalder Rahbeks Ord „Naturen er ikke tysk" for et „Visdomsord" — 
ja saa maa det vel være Ironi, men sikker paa det er man ikke. 

Foruden Stilen kunde jeg have Lyst til at gore opmærksom paa de 
mange gode Ord, Ordformer og Ordbetydninger, han tager op, som „jævne 
med", „for ved", „akavet" „Hoj over Hoj" o. fl., gode gamle danske 
Gloser, som ikke er fundet i „islandske Hoser" men paa Sællands Mar
ker. Man studser dog lidt ved Udtrykket „tale rent"; hedder det ikke 
paa godt Øbomaal: tale redt? og er ikke „Standsfortræder" et for
trædeligt Ord? 

Næste Bind bliver utvivlsomt af endnu stSrre almen Interesse; alle
rede dette indeholder flere flygtige Udblik til det 19de Aarh., der giver 
en Forestilling om de ny Synspunkter, der vil blive gjort gældende. Det 
tegner da til, at vi med Vilh. Andersens Værk endelig vil faa den viden
skabelige Behandling af vor Litteraturs „store Aarhundrede", som vi i 
saa lange Tider har sukket efter. Ma Falbe.Hansetu 

FRA DE SIDSTE ÅRS SPROGGRANSKNING 
VIII 

De nordiske sprogs ordforråd har i de sidste år fået en i flere hen
seender ny og rig belysning, og det er naturligt at henlede Danske 
Studiers læseres opmærksomhed på de værker, som her har givet noget 
bidrag. 

Som 3. bind i fjærde udgave af FICKS Vergleichendes Worter-
buch (Gottingen 1909) er udkommet i fuldstændig omarbejdet form 
Wortschatz der Germanischen Spracheinhei t ved ALF TORP 
(med HJ. FALK som medarbejder). Den er paa en måde et omvendt side
stykke til de samme forfatteres Etymologisk Ordbog, som tidligere 
(1907, 131) har været omtalt her, og den er for den, som vil søge 
dybere ned i ordenes historie, en nødvendig udfyldning til sin forgænger. 
Det £r virkelig en meget grundig omarbejdelse af Bezzenbergers forar
bejde, vist omtrent dobbelt så omfangsrigt som dette, og det er en selv
følge, at der er taget alt muligt hensyn til de nordiske sprog. Natur
ligvis kunde man ønske mere endnu. Fra egennavnene, de finske låne
ord og de urnordiske indskrifter kunde et og andet have været medtaget 
til oplysning; men der måtte vel sættes en grænse for arbejdets omfang. 
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Værket er ellers meget vidtomfattende, idet også ord, som åbenbart ikke 
er samgermanske, men kun fælles germanske ved vandring fra sprog til 
sprog, som bøtte, bogstav, verden, oftest er medtagne (sml Fr. Fischers 
nedenfor omtalte værk, især § 7 flg.). At det ikke har været mangel 
på flid, men snarere på tid, der har gjort indskrænkninger, ser man af, 
at forff. som tillæg har givet en række ord fra oldnedertysk, som de 
først senere har fået fat på. Ligeledes er i tillæggene de sidste under
søgelser i æmnet benyttede, så fræmstillingen er ført op til den nyeste 
tid. Enkelte ting synes dog at være undgået forff.s opmærksomhed, som 
H. Pedersens etymologi af kul Vid. Selsk. Skr. 6 R. VI, 344 eller Hell-
quists Progr. fra Gefle 1893, dæri bl. a. en rimelig etymologi af egern 
(s. VIII). Meget sjældent savner man en afledning, som er fælles for to 
af sprogstammens hovedgrene, som aunian (eng. yean, sydsv.-bornh. dna, 
gull. oyna), der vel er en afledning til avi får (sål. også Rietz). Som 
eksempler på, hvor oplysende bogen kan være, kan nævnes, at indenfor 
et rum af to blade i Feilbergs ordbog oplyses to vanskelige ord, sunde-
vedsk venster 'bladmave i ko' (under v a n e s t e r ( v e n e s t - ) s. 389) og 
jysk ve?en, vesel 'spiserør' (under v a i s u n d i s. 380). 

Bogen er ikke let at finde rundt i, da bogstavfølgen, som væsentlig 
er den oldindiske, ikke læmper sig så godt for de germanske sprog, men 
man vænner sig temmelig snart til den, og man finder så meget til op
lysning, hvor man end slår op, at man ikke lader lang tid gå mellem 
benyttelserne. 

Medens denne bog giver det fælles sproggods fra ældgammel tid, 
har TORP i den ene af indledningerne til HÆGSTAVS og TORPS G am al-

n o r s k o r d b o k (afsluttet 1909) givet en kortfattet men meget righoldig 
o l d n o r d i s k a f l e d n i n g s l æ r e . En del af det stof, her er givet, er 
fælles med W o r t e r b u c h , og arbejdet med denne har vel også givet 
Torp anledningen til at skrive afledningslæren; men meget særnordisk 
stof er her kommet med, og eksempelsamlingerne synes næsten at være 
udtommende. 

For øvrigt fortjæner også selve ordbogen al ros som en meget fyl
dig lille oldnordisk-islandsk ordbog. Ulæmpen ved at oversættelsen er på 
landsmål, er næppe så stor, at det ikke skulde kunne betale sig for 
danske studenter at anskaffe den. Skulde det knibe, kan man jo an
skaffe sig MATHIAS SKARDS L a n d s m a a l s - O r d l i s t a (2. udg. 1903), som 
kun koster 1 kr. 35 øre. Den første del af indledningen er en kort og 
klar fræmstilling af de oldnorsk-islandske „målfører", skrevet af MARIUS 
HÆGSTAD, og ordbogen med begge indledninger koster kun omtr. 10 kroner. 

(Fortsættes). 
M. Kr. 
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Alltsedan Sophus Bugge år 1880 gav ut forstå haftet av sina 
beromda „Studier over nordiske Gude- og Heltesagns oprindelse", 
har man ofta avhandlat frågan om irskt inflytande på den nor-
diska gudasagan. For mangen står saken kanske alldeles klar, 
men betraktar man nårmare de skål som anforts for och emot, så 
finner man dem antingen så obeståmda och allomfaltande (de 
historiska forhållandena i allmanhet) eller så specieilt språkliga 
(mer eller mindre osåkra etymologier av gudanamn ni. m. d.), att 
de svårligen tråff'ar sakens kårna, under det att en direkt jamforeise 
melian nordiska och irska mytforestallningar ej i namnvård grad 
forsokts. 

Frågan kan dock knappast sagas vara lost utan en sådan 
empirisk jåmforande undersokning, och en sådan skall jag darfor 
på ett specieilt område soka vårkstalla. Den bor kunna vara av 
intresse icke blott rorande norsk-irskt kulturutbyte utan åven for 
frågan om sammanhanget i allmanhet taget melian gudasagan och 
ovriga former av folktradition: sagen och saga, tro och sed. 

I. Tors bockslaktning. 

1. Snorres framstållning och iwrig norron tradition. 

Som inledning till beråttelsen i Eddan om Utgårdsresan an-
vånder Snorre foljande lilla episod, som egentligen ej alls har med 
sjålva resan att gora: 

Tor tar tillsammans med Loke in hos en bonde. Till kvålls-
mat slaktar han sina båda bockar och bjuder husets folk att del-

Dansko Studier 1910 5 
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taga i måltiden. Alla ben skall dårvid kastas på bockskinnen, som 
bretts ut framfor elden. På morgonen viger Tor skinnen med sin 
hammare, och strax reser sig bockarna levande, men emedan 
Tjalve, sonen i huset, for att komma åt margen bråckt ett lårben, 
år den ene bocken halt. For att blidka den vredgade Tor, ger 
bonden honom som bot sina båda barn Tjalve og Roskva, vilka 
alltsedan foljer honom. 

Enda sammanhanget mellan denna beråttelse och den dårpå 
foljande Utgårdsfården år, att Tjalve och Roskva ar med om den-
samma, den senare UH och med endast som stum person utan 
minsta betydelse for handlingen. Men att lånka hop ursprungligen 
sjalvståndiga episoder till en sammanhångande cykel låg for islån-
dingarna, och genom denna inledning fick forfattaren — Snorre 
eller någon hans sagesman — tillfålle att fflrestålla for lasaren de 
foljeslagare, som Tor hade med sig på fården. 

Episoden forekommer blott på ett annat stalle i norron litte
ratur, i Hjmeskvida, dår den står i ett annat sammanhang, men 
lika betydelselos for den egentliga handlingen: 

Då Tor och Tyr reser till jåtten Hyme, låmnar de (vers 7) 
bockarna i Egils vård, medan de fortsåtter resan till fots. Når de 
sen ar stadda på hemvågen, håmtar de bockarna (vers 37, 38), 
men har ej farit langt, forrån den ena stortar halvdod till marken 
med brutet ben. Det år Loke, som vållat det, men bonden får 
ge sina två barn som bot. 

Hår framstalles håndeisen alltså något annorlunda: slaktningen 
omtalas ej men maste val forutsåttas; och det år Loke, som såges 
ha vållat skadan på bockens ben, om genom egen åvårkan eller 
genom att locka Tjalve till det synes ej av framstållningen. 
Kvadet forklarar sin knapphåndighet med att historien år vålbe-
kant for alla mytkunniga, och då dikten torde hårrora från senare 
delen av 900-talet, tycks myten om Tors bockslaktning alltså vid 
den tiden ha varit tamligen allmant kånd i Norge och kanske åven 
i dess vikingakolonier. For ovrigt forekommer dock ej en enda 
anspelning på den i norron litteratur. 

2. Mytens forekomst utanfor Skandinavien. 
Over snart sagt hela vårlden forekommer sagor och sågner, 

vilka visserligen så till vida ej rqjer någon narmare slåktskap med 
ifrågavarande myt, som de maste anses ha diktats fullt sjalvstån-
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digt, men vilka dock i det hånseendet liknar den, att de handlar 
om djur eller manskor. som uppåtits eller formultnat och dock fått 
liv igen tack vare den omståndigheten att benen bevarats. Redan 
detta ger episoden ett ej ringa intresse, emedan man dårfor maste 
forutsatta, att den vilar på någon folktro. 

Nfistan ånnu mer uppmårksamhet från vetenskapens sida kan 
emellertid påråknas av det forhållandet, att sågner och legender 
ar kånda, som maste anses stå i ett ganska nåra slåktskapsfor-
hållande till myten, och vilka dårfor icke blott kan belysa den till 
grund for densamma liggande folktron, utan åven mytens tillkomst 
och utbredning som sådan. 

Sålunda beråttas om den helige Germanus, att han en gang, 
medan han vandrade kring med sitt folje i Wales, fick nattkvarter 
hos en fattig herde. Denne slaktade och anrattade åt dem sin 
enda kalv. Vid måltiden inskårpte S:t Germanus hos sina kam
rater, att de ej flck bryta något ben. Sedan de atit, samlades alla 
benen på kalvens skinn, varefter den strax blev Ievande igen och 
borjade åta bredvid sin moder. 

Samma legend beråttas åven om en del andra — mest irska 
— helgon och i några varianter, som ar mera drastiskt folkliga, år 
overensståmmelsen med den norska myten t. o. m. ånnu storre, i 
det helgonet sjalv åger djuret, och motivet „det sonderbrutna lår
benet", som i den hår citerade legenden blott forekommer såsom 
mojlighet i helgonets uppmaning att ej bryta sonder något ben, 
ar fullt utfort i nåstan samma form som i myten. 

Likheten melian legenden och myten år så påtaglig, att den ej 
kan vara lillfållig, så niycket mindre som båda tillhor nårliggande 
geografiska omraden. Men varpå beror den? Det duger i varje 
fall ej att, såsom man fore Bugges framtrådande såkert skulle gjort, 
utan vidare anse legenden såsom lån från nordisk mytologi, ty 
den hår citerade Germanuslegenden forekommer redan i Nennii 
Historia Britonum, ett vårk som enligt Zimmer1 avslutats år 796, 
alltså mer ån 150 år fore HymeskviOa och på en tid då något 
nåmnvårt kulturutbyte melian skandinaver och britanno-kelter 
knappt kan ifrågasåttas. 

Ånnu mer invecklat blir problemet genom forekomsten av en 
folksågen med ungefar foljande innehåll: 

En hop vfittar slaktar och åter en bondes ko. Bonden får 
1 Zimmer, Nennius Vindicatus 81, 82. 

5* 
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sjalv smaka och svåljer eller forstor ett ben. Då våttarna sedan 
samlar benen i kons hud och gor henne levande igen, år hon halt, 
emedan ett ben fattas. 

Denna sagen forekommer mest i Alplånderna, men några 
varianter år åven kånda frå'n britanno-keltiskt område. Frågan 
blir då om vilket forhållande den intar till legenden och myten. 
Harom kan ej uppteckningens datum ge någon upplysning, utan 
har maste en komparativ undersokning av stoffet i dess helhet 
fålla utslaget. 

3. Benens roll i folk-medretandet. 

Tron på mojligheten for en dod att återvånda till livet år 
liksom tron på livets fortsåttning efter doden allman over hela 
jorden. Erfarenheten talar visserligen ett annat sprak, men man 
vill dock gårna tro, att åtminstone något , om an aldrig så svåråt-
komligt medel flnns, som kan åstadkomma undret, vare sig det 
nu år livets vatten, en sallsynt ort, någon hernlig ritus eller troll-
formel eller något over liv och dod måktigt vasen. Skendodas 
återvaknande kan naturligtvis i sin mån ha bidragit till trons be-
fåstande. 

Ej ens kroppens forvandling kan helt ta bort hoppet, ty ben-
stommen bibehåller sig lange fast och oformultnad, och så har 
man tånkt sig den ha en sårskild betydelse såsom sjalens eller 
livets såte. En sådan tanke maste visserligen synas orimlig for en 
nutidsmånska, men for vilden ter sig saken helt annorlunda. Han 
ser knappast någon skillnad melian levande varelser och livlosa 
ting, utan finner det helt naturligt att t. ex. en sten eller ett tråd 
kan vredgas over och bestraffa hans gorande och låtande. Det år 
for honom sjålvklart, att något hemlighetsfullt samband forefinnes 
melian en manska och vad som en gang varit i intimare berøring 
med henne, en tro, på vilken en massa magiska bruk vilar. Vad 
under då. om han ej fullt kan fatta skillnaden mellan liv och dod 
utan tanker sig den avlidnes sjal fortfarande vara forenad med de 
kroppsliga resterna, specielt benen, om an ej på alldeles samma 
sått som under livet. 

Sådana forestållningar om benen såsom sårskilt betydelse-
fulla år vanliga ej blott hos vilda folkslag utan åven hos europeisk 
allmoge. Hit hor t. ex. tron, att benen av en mordad kan ange 
mordaren antingen genom att bloda. når han narmar sig, eller, 
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som i de over hela vårlden spridda sågnerna om det sjungande 
benet, genom att sjunga eller beråtta om illgårningen, då någon 
skurit sig en pipa dårav och spelat på den. 

Aven frånsett benen av de grekiska heroerna och de katolska 
helgonen har s. k. dodningaben en viktig roll i magien, och vad 
som dårvid ar av in tresse, ar icke blott, att de anses innehålla 
stora hemliga krafter, utan nar man tar ett sådant, maste man be 
den dQde om att få låna det och lova att återstålla det inom en 
viss tid med risk att åljes råka i olycka: Då en smålandsk bonde 
en gang utan att mårka det råkat på kyrkbacken spetsa ett stycke 
dodningaben på sin vassa doppsko, borjade kappen hoppa omkring 
i vrån, dår han vid hemkomsten ståilt den från sig, och det var 
ingen annan råd an att strax vånda om till kyrkan for att lågga 
tillbaka benet i vigd jord. 

Ett visst slags spoken, de s. k. gastarna, år for sin tillvaro 
bundna vid något månskoben. Sagner om strider med gastar fore
kommer over hela Skandinavien, och det galler då for månskan 
att kunna tråffa gastens ben, om hon skall ha hopp om seger: 
En båtsman i Blekinge blev en natt anfallen av en gast och for-
svarade sig med sin slidkniv. Hans hugg gjorde dock ingen vår-
kan, forrån han fick se något vitt på gasten och hogg mot det. 
Då gav gasten till ett skrik och forsvann. Kniven hittades sedan 
på en bro fastsittande i ett skulderblad av månska, och det var 
vid det som gastens liv var fast. 

De anforda exemplen visar tydligt nog, vilken betydelse man 
tillagt benen. I regeln ar dessa forestållningar av mera obeståmd 
karaktår, men de kan stundom få en mera dogmatiskt preciserad 
form. I en engelsk predikan från 1659 omtalas en doende, som 
i ett samtal med pråsten sade sig tro, att sjålen var ett stort ben 
i hans kropp. Zigenarna i Siebenbiirgen anser brostbenet vara 
livets sate, och ungefar detsamma tror nyzeelåndarna om ryggra
den, malajer m. fl. om huvudskålen. I dessa fall har ett enda ben 
valts ut att representera hela samlingen, ett naturligt utslag av de 
primitiva folkens bojelse for det konkreta, varvid naturligtvis bl. a. 
den praktiska erfarenhelen om t. ex. huvudet eller brostet såsom for 
livet sårskilt viktiga organ medvarkat. 

I detta sammanhang bor kanske anmårkas, att forestållningen 
om livet såsom bundet vid en bestånid kroppsdel ej endast år 
knuten till benen utan ofta åven till andra kroppsdelar såsom 



70 C. W . V.SYDOW 

hjårtat, inålvorna, huden, blodet m. m., eller vid fiera av dessa 
kroppsdelar på en gang. Då dessa forestållningar for ifrågava-
rande arane dock har mindre intresse, behover jag ej hår uppe-
hålla mig vid dem. 

4. Månskobenens betydelse i gravskick. 
Ovan berorda forestållningar har tagit sig praktiskt uttryck 

forst och fråmst i begravningsbruk, gående ut på att just benen 
sarskilt vårdas under det att de ovriga delarna anses mera lik-
giltiga. Bland indianer och australnegrer år det t. ex. vanligt, att 
den dodes ben rengors från kottet, antingen genast eller forst se.dan 
kroppen en tid legat i graven for att i sådant skick forvaras och 
medforas på stammens vandringar1. 

Ett dylikt gravskick år ej okånt i Europa. Ånnu under 
den. aldre medeltiden tycks det sålunda ha varit vanligt att, om 
någon dog i krig eller på resa, benen genom kokning befriades 
från kottet for att bekvåmare kunna hemforas. Så behandlades 
t. ex. liken av de andliga och vårldsliga stormån, som år 1167 hade 
foljt kejsar Fredrik I till Rom och dår dott i pasten, och når den 
store kejsaren 1190 hade drunknat i Selephs vatten, undergick 
hans lik samma behandling, andra historiska exempel att fortiga2. 
Att paven Bonifacius VIII (1294—1303) fordomer seden såsom 
okristlig och befaller att dess utovare skall straffas med exkom-
munieering, tycks ej ha helt kunnat utrota den, fastån katolska 
kyrkan konsekvent fasthållit hans standpunkt. 

Hos de folk, vilka betrakta något sårskilt ben såsom livets 
såte, år det ofta — åven av bekvamlighetsskfil — endast detta 
som tillvaratages. Exempel hårpå saknas ej heller i Europa: Då 
en tyrolsk tjuvskytt hade blivit skjuten och stortad ner i en av-
grund, låt en av hans kamrater med fara for sitt eget liv fira ner 
sig i bråddjupel, skar av huvudet, tog det med och begravde det 
på kyrkogården i Biberwier, ty då huvudet, „sjålens hus", låg i vigd 
jord, kunde den dode få ros. Men detta år dock blott ett undan-
tagsfall. Europas i nyare tid fast bosittande befolkning behover i 
regeln ej sådana bekvåmlighetsåtgårder. Tvårtom lågges ofta 
mycket stor vikt vid att alla ben år med, så att t. o. m. fållda 

1 Se t. ex. Rochholz, D. GI. I 232 f. 2 Mannhardt, Germ. Myth. 73; 
Rochh., D. GL I 234 f. 3 Wolf, Zs. f. Mythol. IV 151; Feilberg, Aarbog 1894 
87; Rochh. D. GI. I 235. 
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tander, genom olycksfall forlorade kroppsdelar o. s. v. tillvaratages for 
att folja med i graven, då man åljes vid uppståndelsen maste forbli lytt. 

5. Djurben vid jakt och dakt. 

Vad som har framhållits rorande månskobenen, galler i till-
låmpliga delar åven om djurens ben, vilket ar helt naturligt, då 
for primitiv uppfattning någon avgorande skillnad mellan månskor 
och djur ej finns. Dodade djurs ben maste dårfor aktas, for att 
de må få nytt kott och nytt liv, och åven då denna synpunkt ej 
ar avgorande, så kan djurets slåkt, om benen ej behandlas var-
samt, bli fornårmad, skygg, vantrivas eller håmnas. 

Bland Amerikas indianer har det sålunda varit sed att akta 
benen av de dodade bufflarna och ordna dem i ringar eller regel-
bundna hogar på prårien, for att de må beklådas med kott och 
få liv till nasta års jakt. Båverns, hjortens, algens m. fl. djurs 
ben fick ej roras av någon hund, ty skedde detta, kunde resp. 
djur bli forolampade och ej mer låta sig fånga. Hade man atit 
hundkott, rengjordes benen omsorgsfullt och begravdes, for att 
hunden skulle komma till liv igen. På samma sfitt bevarar Ala
skas eskimåer "noga benen av de sålar som fångats, och kastar 
dem i vattnet, for att de dår åter må få liv1. 

Bland lapparna skulle man, når en bjorn dodats, noga akta 
hans ben och begrava dem i deras naturliga låge, for att han 
skulle bli levande igen, en sed som åven år utbredd bland Sibi
riens mongolfolk2. 

Det år dock ej blott hos mer eller mindre vilda folkslag, som 
dylika bruk iakttages. 

Exempel på liknande aktsamhet finns på myeket nårmare hall. 
I Småland har man in i våra dagar varit noga med att vid slakt, 
sårskilt svinslakt, akta djurets ben, ty skadades dessa skulle de 
ovriga kreaturen vantrivas. Rochholz3 anfor något liknande från 
Aargau, med tillagget att det slaktade djuret kånner smårta, om 
man skår i benknotorna. 

I en islandsk sagen beråttas om hur det utanfor ett hus inne 
bland fjållen låg stora hogar av fårben, och en av jnvånarna f6r-
klarar det med att om fårbenen ej brots sonder eller kom bort, 
skulle alla får, som slaktats och åtits om vintern, bli levande till 

1 Se utforligare Frazer, Golden bough2 II § 12, s. 366 ff. 2 Fritzner, 
Lappernes Hedenskab 208 (i norsk Hist. Tidski-. IV). 3 D. GI. 1 219. 
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våren (alideles som minnetaree-indianernas bufflar!)1. Hårårdock 
icke tal om vårkliga månskor, utan om litilegumenn, o: ett slags 
våttefolk. 

Peder Fylling2 berattar om en norsk trollkåring, Maske Bjørdal, 
som gjorde de sillar levande, som man fcirsummat knacka rygg-
benet på. Grundtanken år hår tydligen densamma som i fore
gående exernpel, fastan det har just galler att hindra benen att 
bli levande igen, formodligen av angslan att de av håxan levande-
gjorda sillarna kunde varna sina kamrater från att låta sig fångas, 
ett resonnemang, som ofta påtråffas hos naturfolken. 

6. Djurben i offerskick. 

Åven i kultbruken kommer har berorda forestållningar till 
synes om an dunklare och mora bemångda med andra ideer, vilket 
ofta gor dem svåra att forklara. 

Då lapparna såsom ovan nåmnts omsorgsfullt samlar den 
dodade bjornens ben, lågger dem i deras naturliga lage och be
graver dem, sker det med den uttryckliga forklaringen, att det ar 
for att den skall bli levande igen. Men dessutom iakttages vid en 
sådan bjornfest, att allt kottet skall åtas upp, intet får låmnas, och 
dårmed år man synbarligen inne på kultens område. Denna ri-
tuella foreskrift om att allt kottet skall åtas upp och benen val 
aktas påminner om foreskrifterna om påskalammet i 2 Moseb. 
12:46 och 4 Moseb. 9:12: „Intet dårav skall låmnas kvar till mor-
gonen och intet ben skall sonderslås dårpå," men nåmnda skrift-
stållen ger ej någon forklaring om varfor man skall fQrfara så. 

Vid lapparnas renoffer åts kottet av deltagarna och at gudarna 
låmnades bornen, de omsorgsfullt aktade benen och genitalia, och 
ungefår samma sod råder hos Sibiriens mongolfolk. Att hår gå 
in på de olika, varandra motsågande teorierna om offren, kan 
knappast bidraga till det har behandlade åmnets klargorande. 
Men det fortanar påpekas, att gudarnas andel mycket ofta består 
just av sådana delar, vid vilka livet eller sjålen anses fast. 

Blott ett rituellt bruk skall ytterligare namnas hår — ej eme-
dan det år sårskilt karakteristiskt i sig sjalv, utan emedan det år 
hemma på skandinaviskt område. I Telemarken skulle man under 
tre torsdagar efter varandra fore julen ej åta annat ån kottmat 
och val gomma benen vid ovre bordsånden. De skulle sedan ka-

1 Årnason II 186. 2 Folkesagn 62. 
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stas dårifrån langt ul på gården med ropet: „ud dværg af dor, 
kom ind korn og kjor! Du skal ikke få mere af maden min end 
af brod skoren"1. Samlandet av benen iir tydligen af rituell art, 
men har såkert ej ursprungligen stått i något sammanhang med 
utdrivandet av dvårgen, vilket enligt andra beråttelser skedde med 
stflrar och kåppar eller ris2. Den vårkliga meningen med behand
lingen av benen år emellertid har svar att få fatt på, då de under-
råttelser vi har om dem år av så ofullståndig och forvirrad art. 
Till grund for den vidaregående undersokningen av benens roll 
maste man dårfor hålst lågga det enklare och tydligare samman
hang, som folktro och sed uppvisar. 

7. Benen i folkdiktningen: åte.ruppvuckandet. 

Tron på benens sårskilda betydelse f'6r livet kan sålunda 
spåras over hela jorden. Den tvinger sig på den primitiva man-
skan och hånger lange kvar under utvecklingen till hogre kultur
stadier. Det år dårfor helt naturligt, att den åven skall tas om 
hånd av folkdiktningen. Men under det den allmånna folkforeståll-
ningen låter livets återvåndande till benen slåndigt forsiggå fastån 
utanfor kontroll och av erfarenheten hållet tillbaka inom tåmligen 
snåva grånser, framtråder det hår individualiseret i beståmda 
exempel, som ger en forestållning om vissa sårskilda betingelser, 
på vilka åieruppvaknandet till liv tånkts kunna bero. 

Att hela saken tånkts foregå av sig s jå lv såsom i folklron, 
år knappast kant inom folkdikten utom i den citerade islåndska 
sågnen, och dennas ,utilegumenn' år ej vanliga månskor utan 
snarare ett slags våtlefolk. Åljest kraver folkdiktningen ett sår
skilt tillvågagångssått. 

1. I några fall ar det tillråckligt med god v å r d , i det vill-
koret år att benen skall vara oskadda, att inget får saknas eller 
att de skall lflggas på ett beståmt sått. 

En saga från Madagaskar beråttar om hur Unmobe slaktade 
sin dotter och bjod sina vånner på hennes kott, men flickans mo
der bad gåsterna ej kasta bort benen. Hon samlade dem, torkade 
dem i solen, pulveriserade dem och lade dem i ett rent karl, som 
hon satte i sju korgar, den ena inuti den andra. Så srnåningom 
kom benen till sammans, och flickan blev levande igen3. — Att 

1 Ville, Opt. 182 i (norsk) Hist. Tidskr. 2. R: III. - Feilberg, Jul II 303. 
s Folkl. Journal I 270. 
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benen hår, mot vad man skulle våntat, pulveriseras, torde hånga 
samman med att man tankt sig flickan i det val inholjda kårlet 
genomgå en fullstandig utveckling från fosterstadiet. 

Till idéen beslåktad ar bro'derna Grimms vackra saga Machan-
delboom: En kvinna dodar och anrattar sin styvson, och fadern 
jiter upp honom utan att ana vad det år for kott. Systern samlar 
alla benen, knyter in dem i en silkeduk og gråver ner dem under 
en enebuske i tragården. Gossen kommer då till liv i gestalt av 
en fågel, som, nar han håmnats på fein styvmor, blir månskaigen1. 
— I båda dessa sagor får benen liv alideles av sig sjålva, såvida 
ej „Machandelboom" eller enebusken, såsom Grimm anser, skall 
vara något slags livgivande tråd2. Då erfarenheten aldrig kan ha 
visat hur ben får liv, år det karakteristiskt, att sagan låter undret 
fbrsiggå så att ingen ser det: benen goms i ett lyckt karl eller 
begravs. 

2. Ett annat sått att kringgå erfarenheten har sagan i att 
låta undret vårkas genom något tro limedel, som hjålten — i 
olikhet- med vanliga månskor — år i åtnjutande av. 

I en nedersaxisk saga beråttas om en prins, som for att frålsa 
en fortrollad prinsessa tre natter å rad låter sig hackas sonder 
och uppatas av onda andar, men på morgonen kommer en hjort 
med en oljeflaska i munnen, soker upp alla benen, lågger dem i 
ordning som de skall ligga och stryker olja på dem. Strax fogas 
de samman samt omges med kott och prinsen blir levande igen3. 
Liknande livselixir omtalas ej sålian i sagorna, men då det dårvid 
i regeln handlar om att våcka liv i en dod utan att betona benens 
betydelse, år de i detta sammanhang av mindre intresse. 

3. Ej sålian år det genom uttalandet av en trollformel som 
benen får liv. Så beråttas om en indisk kung, Karan, att han for 
att få tillfålle att dela ut stora allmosor dagligen kastade sig i en 
kittel med sjudande olja. Når han var fardigkokt, åt en fakir upp 

1 Grimm K. H. M. nr. 47. Margarethas sang i fangelset: „Meine Mutter, 
die Hur'", har Gothe hamtat ur nagon hithorande variant. — Sagan fir tam-
ligen allman i vastra Europa. Utan en grundligare granskning kan det ej med 
sakerhet avgoras, var den uppstått, men då inga slaviska varianter ar kanda 
och de basta varianterna, att doma av det material jag for tillfallet forfogar 
Over, ar från Frankrike, dår den tycks vara allmant spridd, forefaller det mig 
som om dess ursprungliga hemland aven bor sflkas darstades. 2 Grimm. 
K. H. M. III anm. t. nr 47. 3 Schambach und Muller, Niedersaehs. Sagen u. 
Marchen 253 f. 
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honom, passade sen ihop benen, låste en formel och gjorde honom 
darmed levande igen, varefter han gav kungen en stor hog pån-
ningar som Ion1. — En annan indisk saga beråttar om hur fyra 
broder tråffar samman och skall visa vad de lårt, sen de sist såg 
varandra. Den forste kan en trollformel varigenom han, om han 
blott har en enda benknota, kan skaffa fram hela det dithorande 
skelettet; den andre kan genom en annan formel beklåda ett ske-
lett med kott och hud; den tredje kan ge liv åt en dod kropp; 
men den fjarde kan blott anvånda sitt sunda forstand. De båda 
forstå visade sina konster på en benknota, som de hittat, och 
framfor dem låg en livlos lejonkropp. Den tredje ville aven visa 
prov på sin, men den fjarde brodern avrådde från forsOket och 
klåttrade upp i ett tråd, då han ej vann gehor. Knappt hade 
formeln framsagts forrån lejonet blev levande och åt upp de tre 
skickliga broderna2. 

Denna i logiskt på varandra foljande tempon utforda upp-
våckelse erinrar något om ett storslaget kapitel hos Hesekiel. Pro
feten ser en slått fullstrodd med fortorkade ben och uppmanas av 
Herren att profetera over dem. Forst blir ett stort gny av benens 
rasslande, då de forenas, darefler våxer senor och kott på dem 
och hud over. Ånnu saknas sjålva livet, men då profeten åter 
forkunnar Herrens ord, kommer den levande anden i de doda 
kropparna, så att de blir levande och reser sig upp8. 

I en langt yngre judisk skrift, Toldoth Jesu, som ger sig ut 
att skildra Jesu liv, men på allt sått soker nedsåtta hans anseende 
och iorklarar hans undergorande formåga genom otillåtna Irollmedel, 
berattas Jesus på ett forgripligt sått ha bemaktigat sig Guds out-
sagliga namn ur templet, och gomt det i sitt lår. Med hjalp av 
detta medel kunde han till och med uppvacka doda. Då han av 
judarna uppmanades att ge ett bevis på sin gudomlighet, bad han 
dem båra fram en dod man. De skyndade till en grav, men fann 
blott ben. Jesus satte hop dem och forvandlade dem strax till en 
levande månska4. 

Bland muhammedanerna, hos vilka Jesus står i hogt anseende 
som profet och undergorare, berattas han med sin andedrakt kunna 

1 Steel and Temple, Wide-awake stories 282. 2 Clouston, Pop. T. II 
410 ff. (eiterar Vétala Panchavinsatl, Panchatantra, Tuti Nåma, Lal Behari Dav 
ur. 20, Decisions of the princess Thoodhamma Tsarl nr. 10, Bahår- i Danush 
I 290 Scotts Transl.). 3 Hesekiel 37, 1—10. « Clouston, Pop. T. II 410. 
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blåsa liv i ben. Som illustration hartill kan foljande episod av en 
i osteriandet mycket populår muhammedansk legend tjåna: Då 
Jesus en gang var stadd på vandring tilisamman med en jude, 
kailade han till sig en gaseli och slaktade den samt anråttade dess 
kott åt sig och sin foljeslagare. Efter måltiden vecklade han in 
benen i skinnet och blåste på det. Strax blev djuret levande igen1. 

I flera sftgner och sagor overfores varkan av trollformeln till 
dess fciremål med hjalp av något m a g i s k t f o r e m å l (en stav, ett 
spo, ett ris eller dylikt) på samma sått som Tor, då han viger 
bockskinnen, anvånder sin hammare. Stundom forekommer dylika 
talismaner utan forbindelse med någon formel. 

4. I en hel del sagner ar det ej mediet, som tråder mest i 
forgrunden vid uppvackelsen utan de upptrådandes overnaturliga, 
mytiska karaktår, vare sig det ar u p p v a c k a r e n eller det upp-
atna djuret, som genom sina egenskaper m5jliggor undret. Ett 
sådant drag kan skonjas i den ovan citerade sagan om hjorten 
med oljeflaskan. Denne torde val bora uppfattas som ett mytiskt 
vasen, liksom åven i någon mån den muhammedanska legendens 
Jesus (S:te Per i „Bruder Luslig"). Mera påtagligt tråder det fram 
i Snorres bockslaktningsmyt. 

En mytisk karaktår har aven de i en del hithorande sågner 
upptradande helgonen. Då jag i det foljande får tillfålle att utfor-
ligare uppehålla mig vid dylika sågner, skall jag hår blott anfora 
den nederlandska legenden om den heliga Pharaildis: Då hon fick 
se en flock vildgass ata upp vetet på hennes åker, drev hon hem 
dem, som om de vore tama, och stangde in dem over natten. Då 
hon sedan skulle återge dem friheten, ville de ej flyga, emedan en 
saknades, som hade slaktats och åtits upp av en hennes tjflnare. 

1 Clouston, Pop. T. II 390 (persisk var. från bfirjan av 1200 talet); Revue 
des tråd. pop. XIV 439 (arabisk), XX (2 (malajisk). Denna legend a.r ej obe-
tydligt lik Bsl. men likheten beror sakerligen ej på annat an likartat folktros-
underlag. Den ar rent orientalisk till sitt ursprung, men den har aven — fastan 
troligen ganska sent — spritt sig till Europa, dår den forekommer i Tyskland 
(.Bruder Lustig" i Grimm H. K. M. nr. 81) i en delvis på grund av samman-
blandning med sagan om mastersmeden („Mastaren over alla mastare") betyd-
ligt forvanskad form. Episoden om det slaktade djuret ingår i den europeiska 
formen men utan att det uppvackes. Detta drag har i stallet fått anvandning 
i en annan del av sagan, i det en dod manska gores levande genom att benen 
befrias från kott och ordnas, vnrefter den dOde i treenighelens namn tillsages 
att stå upp. 
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Hon bad då att få de ben och fjådrar, som fanns kvar, satte hop 
dem och gjorde gåsen levande, varefter den forenade sig med den 
ovriga Ooc.ken och flog bort1. 

En liknande mytisk uppvackare finns aven, dår frågan år om 
återuppvåckandet ej av benen utan av en annan del eller av hela 
kroppen. Sålunda beråttas de indiska Ribhus, sedan en ko offrats, 
smida en ny, som de beklader med den doda kons hud2. Om den 
grekiska Polops-myten skall snart nåi'tnare talas. 

Vasentligen hor val åven hit. vad som Barth, de Spina (fl546) 
beråttar om haxorna i Ferrara: Då de forfart innehållet i en kista 
med brod eller ett vinkårl, så slår deras hårskarinna Herodias 
dessa karl med sitt gyllene spo, och genasl år de fulla som forut 
av brod eller vin som om ingenting tagits ur dem; och om de 
åtit en fet oxe, befaller hon, att den dode oxens ben skall samlas 
på hans utbredda hud, viker alla fyra hornen over, gor honom le
vande med sitt spo och låter fora honom tillbaka till hans plats3. 

5. Då det slaktade d j u r e t s myliska karaktår mojliggor dess 
återuppvåckande, kan det hånga samman med att djuret tånkls 

1 Acta Sanctorum 4. Jan. I 17*2 > Zs f. d. Myth. I 214; Marc Monnier-225. 
2 I sina Sagwissenschaftliche Studien (s. 527) anibr Halm myten om ægiden 
såsom med Hoekslaktmngsmytnn beslaklad: Då Zevs skulle strida mot gigan
terna och ej hade vapen, råddes han av oraklet alt betjiina sig av geten Atnal-
theas hud, genom vilken hans kraft fordubblades. Han gav sedan geten en 
annan hud, gjorde den levande och satte upp den bland stjårnorna. Likheten 
fir dock ratt svag och i detta sammanhang kan denna myt låmnas ur riikningen. 
8 Grimm, Myth.2 1208. — Foljande irlåndska sagen innehåller den forestiillnin-
gen, att den avlidna kon återigen giires levande av vattarna (Folkl. Journal II 
261 f): På sydsidan av Gorumna Lough Connemara, iir en stor hog, som såges 
vara bebodd av vattarna („good people"). Mitt på toppen iir en gron fliick, som 
siiges vara ingången till bogen, och pa vilken traktens invånare iir riidda att 
stå. For omkr. 15 år sen hade en man i byn en ko med en nyfodd kalv, och 
kon dog. Men sedan den var dod, styekad och saltad, brukade man om natten 
hora en ko i lagården, och kalven trivdes bra, fastiin den ej ville ta emot den 
foda, som man gav den. Till att bcirja med var alla riidda att nårma sig la-
gården om natten for alt se vad som var diir; men till slut fattade mannen 
mod och gick dit. Till hans stora forvåiiing fann han sin ko vid liv givande 
kalven di. Då den fick se honom, forsiikte den rusa ut genom dorren, men då 
den for forbi honom, tog ban den i svansen och slapades med till viittehogen 
och in i ett klart upplyst rum, diir vattedrottningen och hela hennes hov fanns. 
Drottningen fragåde: „Vad vi 11 duV" — „I Guds nainn min ko* svarade han. 
„Tag den", sade hon, och kon foljde genast med honom i det Guds namn hade 
brulit forlrollningen. — Sagesmannen svor på alt han sett kon. Han hade sjalv 
atit av kottet, då det saltats, och efteråt hade han setl kon levande. 



78 C. W . V.SYDOW 

såsom gudomligt. Så beråttas hottentottguden Cagn en gang ha 
forvandlat sig till en elenntjur. Han blev dodad av månskorna 
och uppåten av myror, men sedan hans ben samlats, blev han 
levande igen. 

Oftare år det emellertid ett mera sagoaktigt drag i berattelsen 
om djuret. Det tillhor en gud eller finns i något fjårran under
land och har dårfor framfor sina dodliga slåktingar egenskapen att 
bli levande igen for varje gang det slaktats och uppåtits. Det år 
Schlaraffenlandsfantasier, som har tagit gestalt. I den irska sagan' 
om Cormac mac Art beråttas om hur denne hos havsguden Ma-
nannan mac Lir bjudes på flask av en galt. Havsguden har sju 
sådana, med vilka han kan bespisa alla månskor, ty då en av dem 
år slaktad, behover man blott kasta benen tillbaka i stian, så år 
den levande nåsta morgon1. Sju likadana svin agdes av Asal, 
konungen av de gyllne pelarna, och skånktes till Turens soner2. 
Våsentligen tillhor åven Sårimner, galten, som varje dag slaktades 
och koktes åt enherjarna, åt vilkas tallosa skaror han fullt råckte 
till, och varje kvall var levande igen. Och i den danska sagan om 
Ederland honsepige stjal hjåltinnan en „so med uopspiseligt flæsk" 
från trollen3. 

6. Utom till uppvåckaren tar några hithorande sågner åven 
hansyn till å t a r n a s mytiska beskaffenhet. Man har nåmligen 
tfinkt sig att våttar och andra andevåsen ej åter på samma mate-
riella sått som manskor, varfor det de åtit också lått kan återstål-
las. I flera Schweizersågner om dvårgar beråttas, att dessa som 
betalning for sina tjånster tar mat ur skafferierna, utan att forrå
den minskas, och skår ut och ater kottstycken ur korna, som dock 
ej tar minsta skada dårav utan blott blir fetare och vackrare4. 
Till dessa sågner skall jag nedan utforligare återkonima. — Samma 
forestållning kommer på annat sått till synes t. ex i den gångse 
seden att duka ett bord for de d6de under julnatten, varvid man 
tankt sig, att de så att saga tar musten av den framsatta maten 
eller åter dess „sjal«, utan att det på morgonen syns någon minsk-
ning. Jåmfor åven ovan anforda oflerbruk, varvid sådana delar, 
som tankes innehålla djurets sjal, erbjudes åt gudarna. 

1 Jacobs, More Cellie fairy tales 20G. Enligt en anmarkning s. 233 kan 
denna saga spåras redaii i borjan av 1000-talet, då det anspelas på den. 
2 Irske Sagn og Æventyr overs, af Jastrau, Kbhvn. 1890, 53. s Grundtvig 
GL d. M. 1248. 4 Rochholz, Naturm. 123; Schweizersagen I 384, Llitolf 457. 

o 
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Som man ser har återuppvåckelsens problem av folkdiktningen 
losts på en hel del olika sått. I stort sett kan dessa dock forde
las på två huvudgrupper. I den ena ror sig det hela inom mån-
skornas vårld om an med tillsats av trolldom i stegrad foljd: den 
blotta omvårdnaden, det livgivande mediet och egentlig magi. Den 
andra ror sig mera i en overnaturlig vårld: ånnu blott på gran-
sen, når endast uppvåckaren år av mytisk natur; starkare, når 
åtarna eller sjålva djuret år det, — eller flera av dessa drag på en 
gang. Då det galler att klargora den nordiska mytens stållning 
till ovrig hithorande folkdiktning, spelar flera av dessa formler in, 
men mest den om den overnaturlige uppvåckaren. 

8. Benen i folkdiktningen: det skadade eller bortkomna benet. 

Såsom av de hår meddelade exemplen framgår, återkommer 
alltså samma mytiska grundforestållningar i sinsemellan fullt sjålv-
ståndiga sågner, beroende på det jåmforelsevis trånga område inom 
vilket den primitiva tanken har att rora sig. Men det ar ej blott 
det mytiska innehallet utan åven den episka formningen, som på 
skiida hall kan visa de mest overraskande likheter. Ett sådant 
episkt drag, som ofta kommer igen i hithorande sågner, år det 
f o r l o r a d e e l ler s k a d a d e benet . 

Då mojligheten for återuppvackandet beror på att benen sam
las, år det helt naturligt, att man fragår sig hur det skulle gå om 
något skadats eller kommit bort. Svaret ligger nåra till hånds: 
antingen maste ett nytt ben anskaffas såsom i Pelopsmyten, eller 
också blir det uppvåckta djuret lytt såsom i Bockslaktningen. Så-
dana motiv kan sjalvstandigt uppfinnas i olika trakter. Som exempel 
hårpå — det enda jag kånner utanfor Europa — kan foljande 
indian-sågen tjana: Omaharhovdingen Ictinike besoker sin hustrus 
farfader båvern. Då dår ej finns mat i huset, erbjuder sig den 
yngste av båverns fyra soner att bli mat åt gåsten. Fadern dodar 
och anråttar honom samt varnar Ictinike for att bryta sonder nå
got ben, men denne råkar likvål krossa ett tåben med tanderna. 
Benen samlas i huden, som doppas i vattnet, och strax kommer 
den unge båvern upp levande, men en lå år defekt, och sen dess 
år alla båvrar sådana1. 

Likheten med Bsl. år slående, men det kan dock ej vara tal 
1 J. of Arner. Folkl. I 213. 



8 0 C. W. V. SYDOW 

om något inbordes sammanhang. Overensståmmelsen beror helt 
och hållet på att båda vilar på samma folktrosunderlag och byggts 
enligt likartade episka lagar. 

En svårare fråga ar, om de europeiska formerna af „Det 
skadade benet" åro liknande sjålvståndiga skapelser, eller om 
någon narmare slåktskap dem emellan kan påvisas. 

9. Det bortkomna benet: Pelops-ttjpen. 

Inom europeisk tradition forekommer flera olika sagentyper, 
vari handlingsmotivet „det skadade eller bortkomna benet" fore
kommer: 1) Pelopsmyten, 2) Vattarna och bondens ko, 3) och 4) 
legender om helgonet och kon, samt myten om Tors bockslaktning. 

I en grekisk myt beråttas om hur Tantalos hade slaktat och 
anråttat sin son Pelops och bjod gudarna fita av hans kott. Ingen 
av dem rorde anråttningen utom Demeter, som fortårde vanstra 
skulderbladet. Zevs befallte Hermes lågga styckena i en kittel, ur 
vilken Klotho drog upp gosson levande och mer skon an forut. 
Demeter gav honom ett nytt skulderblad av elfenben i stallet for 
det hon åtit upp. 

En flerestades i Europa forekommande folksaga berattar om 
hur en hjalte fflrrådes av sin trolosa moder, syster eller maka UH 
ett troll, vilket dodar honom, i många varianter (sarskilt de från 
sydostra Europa) genom att hugga honom i stycken, varefter han 
dock blir vftckt till liv igen genom något overnaturligt vasen. 
Denna episod har i den ungerska varianten, Eisenlaci, fått en ut-
formning, som kommer Pelopstypen nåra: Eisenlaci har på egen 
begaran huggits i stycken och lagts i sin hasts sadelpåsar. Hasten 
springer till ormkonungen, som lagger styckena i ordning och våc-
ker honom till liv; men på vågen har ena skulderbladet fallit ur 
pasen och ormkonungen maste dårfor såtta in ett nytt, tillvårkat av 
guld och elfenben1. 

Det finns dessutom en liten grupp sågner, som foreter en vå-
sentlig likhet med Pelopsmyten. Jag anfor har varianterna i ut-

1 Mailath II 195 (Stier-Erdélyi 107). Detta ar den enda av mig kanda va
riant av sagan om den trolosa modern, van motivet „det forloiade och ersatta 
benet" forekommer, men det fortjanar kanske att anmarkas att hjalten i en 
variant från Epirus [Halm nr. 32] ar son ti l l ett skulderblad . Modern 
bade niimligen blivit bavande genom ett skulderblad, som bon hittat på en sien 
och stuckit i sin gordel. 
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forliga sammandrag, och for att de lattare må kunna citeras, be-
nåmner jag dem med forkortade provinsnamn. 

Tirol 1 (Zingerle, Sagen 337 nr. 580; > Zs. f. D. Myth. II 177). 
En ung man alskade en flicka, men misstiinkte att hon var en håxa. 
For att få visshet gick han en af'ton till en plats, dår håxorna pliigade 
samlas, kliittrade upp i ett tråd och holl sig dold dår. Håxorna kom, 
och med dem hans alskade. Denna skulle straffas for något och dom
des att sonderslitas. Domen fullgjordes och bitarna kastades omkring. 
Ynglingen i trådet fick fatt i e t t r e v b e n och beholl det. Innan håxorna 
låmnade platsen, samlade de styckena, och då de ej fann revbenet, satte 
de in e t t ny t t av a l e t r å och gjorde henne levande igen, men det be-
ståmdes, att hon s k u l l e do , om n å g o n k a l l a d e h e n n e fiir „d ie 
o r l e n e Hexe" . Når ynglingen nåsta dag motte henne, sade han: „or-
lene Hexel" och hon foll strax ner dod. (Ulten). 

Tirol 2 (Zingerle, Sagen 338 nr. 587; > Laistner, Sphinx II 83). 
En bonde hade en håxa till piga, och hon var alltid elak mot vallpojken. 
Bondhustrun låt henne hållas, emedan korna gav så mycket mjolk och 
det var sådan tur med smoret. En torsdag skulle pigan och vallpojken 
håmta lov. Hon befallde honom l'ylla korgarna, medan hon gick upp på 
bårget att soka notter. Han smog efter och fick se en skara håxor dansa 
på en bårgång. Rått som det var borjade de slås, och pigan blev riven 
i stycken, varel'ter dansen fortsattes. Sedan samlades styckena och pas-
sades hop, men ett l i t e t ben s a k n a d e s . En håxa satte dit en has
sel p inne i stallet under allehanda låsningar, och pigan blev åter levande. 
„Nu år du å t e r h e l " , sade håxan, „tilis någon k a l l a r dig „ H a s e l -
hexe" . Då ar fortrollningen slut och du faller åter i stycken". Det 
lade pojken på minnet och smog tillbaka. Når pigan kom och han ej 
var fårdig, borjade hon slå honom. Då kallade han henne Ilaselhexe, 
och strax foll hon i bitar. Sen var det emellertid ej så god smorlycka 
i gården, och hela byn fick veta alt de haft en håxa i tjånst. (Fartschins). 

Walschtirol (Schneller 2 1 ; > Laistner II 83). En fattig yngling 
alskade en rik flicka, men hennes foråldrar ville ej kånnas vid honom. 
Då hon en gang hade haft ett mote med honom i skogen, maste han 
gå hem, under det hon stannade kvar och somnade. Några håxor kom 
dit, flådde henne, kokte hennes kott och borjade iita. Ynglingen, som 
kom tillbaka, bjods att deltaga och fick e t t r e v b e n , v i lket han s top
pade på sig. Snart fick han veta, att det var hans alskade, och bor
jade grata, men de trostade honom med att de skulle gora henne le
vande igen, samlade benen och lade dem i huden. Då de ej k u n d e 
h i t t a r e v b e n e t , s k a r en h å x a et t a n n a t av en a l m , satte det på 
sin plats och sade: „Nu skall jag at er gora dig levande, men om nå
gon vet vad du h a r for e t t r e v b e n och s a g e r till d ig : r e v b e n 
av a l m ! m a s t e du do1". Daref'ter stotte bon till flickan med foten, och 
hon blev då l e v a n d e , m e n m a g e r och elåndig. Hennes foråldrar miss-

Uanske Studier 1910 f> 
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trostade sedan om att fa någon annan friare och gav henne åt hennes 
alskade, men hon hade fSrlorat både sin skonhet och sitt goda hjarta 
och blev elak och svar mot honom. Sedan han flera ganger varnat 
henne, sade han: „revben av alm!" och hon dog då genast. 

Liksom i Pelopsmyten med ett stycke elfenben ersattes det 
bortkomna benet i dessa varianterav ett tråstycke, varigenoni den 
till livet återvåckta håxan slipper ett synligt ly te; men i stallet 
dornes hon att d6, så snart någon påminner henne om hennes 
aletrårevben genom att kalla henne „orlene Hexe". Detfa drag hor 
tydligen ej till motivet från borjan utan har lånats ur sagner om 
namntabu. En vanlig typ for en sådan sagen år den om mannen, 
som gifter sig med en våttekvinna, vilken forbjuder honom att 
benåmna henne med ett visst namn och forsvinner for alitid, når 
han likvål gor det. Detta motiv år vida spritt och forekommer 
åven i Tyrolen1, varfor det lått kunnat lånas. 

Vad som trots sådana tillfålliga tillsatser och kombinationer i 
en del av de hår citerade varianterna likvål g6r, att de alla maste 
anses tillhora en och samma typ, år, att de — i motsats till alla 
andra — handlar om återuppvåckelsen av en m a n s k a , som do-
dats och styckats, och att det forlorade benet ersattes av ett annat, 
som t i l l v å r k a t s av t r å eller annat dott material. 

I de forstå fyra varianterna (Pelops, Eis., Tirol. 1—2) har 
månskan blott s l i t i t s s o n d e r , ej åtits upp. Det år dårfor ej 
fråga om att våcka liv i benen, utan i allmanhet att samla de 
olika styckena och ge dem liv. Den femte (Wålschtir.) avviker ge
nom att offret dåri u p p å t e s och att uppvåckandet sker på det 
vid dylika tillfållen vanliga sattet: benen samlas i huden och 
gors levande. 

Det for typen karakteristiska har vi tydligen i de fyra forstå 
— for ovrigt till alder och innehåll vitt skiida — varianterna. Då den 
femte (italienska!) låter flickan ej blott sonderrivas utan åven upp-
åtas och sedan uppvåckas efter att benen samlals i huden, så 
beror detta sakert blott på ett inflytande från den vanliga sagen-
typen och vaj åven från den forut omnåmnda italienska ioreståll-
ningen om håxornas måltider med tillhorande återuppvåckelse. Med 
kannibalism har typen i sin grundform intet att gora, om ån det 
finns en ansats dårtill i Pelops-myten, i det den dodade Pelops 
skulle åtits om ej gudarna i tid mårkt vad slags mat som satts 

1 Laistner I 187. 



TORS FARD TII.I. ITOÅRD 83 

fram for dem. Snarare kan man spåra sammanhang med den 
sonderslitning av off'ret — aven av manskor — som ej salian fore
kommer i aldre orgiastiska kulter. 

Hur det an forhaller sig med ursprunget till liithorande sågner, 
visar sig gruppen trots alla mindre skiljaktigheter ha en sareget 
utpraglad handling och tillhora ett tåmligen vål begransat geogra-
fiskt område. 

Forutom de har anfiirda sågnerna, som man skulle kunna 
kalla den fullstandiga Pelops-typen, finns aven en variant, som man 
kan kalla den o f u l l s t å n d i g a P e l o p s - t y p e n : en manska styckas 
och gors levande igen, men ett ben fattas utan att ersåttas. 

Den vanliga sagan om hur en hjålte med den ålskades hjalp 
utfor tre svåra uppdrag for att vinna henne till brud, har i en 
irsk saga foljande episod: Mjålten skall hamta ågg ur ett kråkbo 
i toppen av ett tråd, som ar klatt med glas. På den ålskades be-
fallning slaktar han henne, skiljer kottet från benen och g6r av 
dessa en stege upp till boet, varefter han åter samlar dem, lågger 
kottet omkring dem och bestanker alitsammans med vatten, varav 
hon blir levande igen, men hon saknar lilltån, ty den har han 
glomt ta med. Då han senare skall skilja henne från hennes sy-
strar, som år alldeles lika henne, kånner han igen henne på den 
felande lilltån. 

Andra varianter av samma motiv anforas af Kohler, som fram-
håller, att det uteslutande forekommer på keltiskt område1. 

10. Det bortkomnu kottstycket (eller benet): vuttumu och bondens ko. 

Mera intresse for denna undersokning har den mest i alplån-
derna, men aven på britannokeltiskt område forekommande sagnen 
om våttarna och kon. De av mig kånda varianterna år foljande: 

Devonshire (Henderson 321). En lantman hade ?> feta, vackra 
kor. Då han en morgon kom i lagården, var en av dem så mager, att 
hon blott bestod av skinn och ben, och i eldstaden låg en stor hog med 
aska. Nåsta morgon var det på samma satt med den andra kon. På 
kvallen gomde han sig for att se vad som skulle ske. Om natten opp-

1 Curlin, Myth. 15; Kohler, Kl. Sehr. I 170. Stegen av ben forekommer 
i en tysk saga, vari hjålten klattrar upp fiir ett glasbnrg med hji'ilp av benen 
av en hona, som han ittit; nar benen tar slut, skar han av sitt lillfiuger, sticker 
in det och kommer salunda upp. Intet återuppvackande forekommer i sagan. 
(Grimm III rir. 25 atun.). 

( } * 
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nådes don-en, och tusentals små troll kom in. Under prat och skratt 
gjorde de upp eld, ledde den tredje kon ur båset, slaktade, stekte och 
åt upp den. Deras kung bad dem a k t a s ig a t t b r y t a n å g o t ben. 
Nar de hade iilit, borjade de leka med benen, och e t t fo 11 he l t n a r a 
m a n n e n s g 6 m s ta l le. For att de ej skulle få se honom, nar de 
hamtade det, s t o p p a d e han de t på sig. Strax dårefter befallte troll-
kungen, att b e n e n s k u l l e s a m l a s och l å g g a s i o r d n i n g . S e d a n 
de s a t t s på s i na p l a t s e r , s v e p t e s s k i n n e t om dem, och kungen 
slog på det med sitt spo. Kon blev då genast levande, sprang upp och 
råmade, men den var h a l t , ty det benet, som mannen hade behållit, 
fattades i frambenet. 

*Bretagne (Revue Celtique I 239). En fattig daglonare hade en 
enda ko. En natt dansade nflgra dvargar i månskenet, blev hungriga, 
tande en stor eld, och sen de styckat och stekt kon, åt de upp den. Från 
sin sang hade den fattige maDnen med sorg sett sin ko åtas upp ulan 
att våga gora invandningar. Genom steklukten fick han einellertid aptit 
och bad att åtminstone få smaka en bit. De gav h o n o m o c k s å e t t 
s t y c k e ko t t och lovade gora kon levande igen, om han ville vara en 
glad kamrat åt dem under natten. Han åt med god aptit. Då det blev 
dag, sprang han till lagården, dår han till sin glådje såg sin ko stå livs-
levande, men det s tycke som han h a d e å t i t f a t t a d e s på h e n n e . 
(Commune de Benzee-Gap-Sizun, Finistére). 

Schweiz 1 (Schweiz. Archiv V 289). Sju herdar hade vid en horn-
kampstavlan stott den segrande kon Moreine i ett bråddjup men påstått 
for ågaren, att hon stångats ihjål. Efter doden fick de till straff att varje 
natt s am la h e n n e s ben ur bråddjupet och bara dem upp på bårget, 
dår hon b lev l e v a n d e , varefter de maste stota ner henne igen och 
gora om samma arbete. 

En gang korn en gemsjagare till den alphydda, dår de 7 herdarna 
piagade hålla till. Om natten kom de, dodade kon och åt upp den. At 
jagaren gav de e t t ben at t g n a g a på. Dårpå ropade en av dem: 
„Moreine, stå opp!" Kon blev strax levande, men hon h a l t a d e , eme-
dan de t ben som j å g a r e n få t t f e lades . Jågaren fragåde, vad han 
kunde gora for att forlosa dem, och de bad honom då att till arvingarna 
av Moreines ågare betala hennes varde. Det gjorde han, och de fick ro. 
(Val d'Anniviers, Eivischtal). 

*Scb.weiz 2 (Schweiz. Archiv V 300). En herde sokte en ko, som 
kommit bort på Alpe de l'Allée. Då han funnit henne, gick han in i 
Alphyddan for att stanna over natten. Vid midnatt vaknade han av att 
en skara man och kvinnor kom in, dansade och stojade. Till slut undrade 
någon vad de kunde åta, och en annan svarade, att kon kunde passa. 
Herden vågade ej rora sig utan åsåg tyst hur de slaktade, stekte och 
borjade åta upp kon. En kom fram till honom och bjod på kot t . 
Han ville forst ej, men blev tvungen. Sedan s p å n des k o h u d e n ut, 
och b e n e n s a m l a d e s och l a d e s i d e n , varefter den vecklades hop 
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till elt knyte. Darefter sade den som samlat benen: „Hosina, slå upp!" 
Kon stod upp, och hela loljet forsvann. Nar herden sen gick ner Lill byn, 
h a l t a d e k o n , emedan det av h o n o m upp i i tna s t y c k e t t ' e lades 
på h e n n e s b a k b e n . Hennes sår laktes dock snart. (Val d'Anniviers, 
Zinal.).. 

*Sohweiz 3 (Rochholz, Schweizersagen I 385; > Laistner, II 81). 
En jågare kom en natt till en overgiven alphydda på Freiburger-Moléson, 
horde en oviintad klang av kobjallror och tråffade på fyra herdar med 
besynnerligt utseende, som holl på med ystning. Deras sprak lat som 
korpkrax. De bjod h o n o m k o t t , men han kunde inte ata mer tin ett 
litet stycke så stort som en finger-spets, emedan salt fattades. Han som-
nade darefter, men vaknade i stallet for i en hydda på en askhug under 
bar himmel, och nar han kom hem, beriittade hans son, att på deras 
ko, Miroir, f a t t a d e s e t t s t y c k e så s t o r t som en f i n g e r s p e t s på 
v a n s t r a bak l å r e t . 

*Schweiz 4 (Ceresole 237). En mark vid sydc'istra griinsen av di
striktet Pays-d'Enhautes anvåndes till gemensamt bete under sommaren 
av flera gårdar, men om någon på hosten ej skulle ha nog lu'i åt sina 
kreatur, kunde han då ensam anvanda betet diir. — Så gjorde en herde, 
men anfiiktades svart av spo'keri. En natt, då han låg i hyddan, horde 
han roster, en hel skara folk kom in i hyddan, tande upp eld och slak-
tade och stekte en av lians kor. Någon kom och bji'id h o n o m på e t t 
styc.ke go t t k o t t på en fin tallrik, och han åt det. Feslen varade hela 
natten, och herden somnade, men på morgonen fann han alla koma vid 
liv. Dock var del ett stort s å r på hof ten av den vackrasle kon. Dår 
f a t t a d e s e t t s t o r t s t y c k e kii t t , d e t s a m m a som han h a d e å t i t . 
Sen dess ville han ej anvanda sig av betet dår. 

Summa stigen beriittas vid Fénestrel, ni'ira Finhaut i Valais och i 
d'Émanay [Emile Javelle, Legendes de Salvan]. 

*Schweiz 5 (Rochholz, Schweizersagen I 321 ; > Henne-am-Rhyn2 

208; > Laistner, Sphinx II 80, 81). Varje gang då en Emmenlhal-
herde på hosten skulle låmna alpen, maste han låmna kvar den ko han 
haft frir eget underhall, aljes gick hemfarden ej lyckligt. Nar man nåsla 
vår kom tillbaka, fanns bara skelettet kvar. — En gfing tyckte emeller-
tid herden, att det var frir stor skada på den pråktiga kon, som låmnats, 
och utvårkade sig tillåtelse att gå tillbaka och håmta henne. Når han 
kom dit upp, stod kon kvar diir, och lian fc'irsi'ikte gt'ira upp eld for att 
viirma sig och koka mjc'ilken vid. Det lyckades ej, och han gick dtirfrir 
frirtretad och lade sig att sova på kammaren. Snart horde lian buller 
nere i hyddan som av tillredelser till ystning och kokning. Om en stund 
kom en o i g e n k å n n l i g g e s t a l t och bjod h o n o m nykokt mjolk, som 
han drack, o c li kiitt varav han blott tog en munsbit. Sen blev det tyst. 
På morgonen stod kon diir fortfarande, och han ledde henne hemåt. Hon 
var h a l t , emedan det fattades et t s t y c k e kot t på b a k b e n e t så s t o r t 
som den m u n s b i t h a n f o r t å r t om n a t t e n . 
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*Sclrweiz 6 (Rochholz, Schweizersagen I 316). I en saltkiilla i 
Ryken melian Zofinger Boowald och Aare bodde dviirgar, som om nat-
tema ofta kom in i husen, tog av forråden och lagade sig måltid. De 
kunde oppna vilken lås som halst med 3 slag av sina hammare. For
raden minskades dock ej utan tvartom, och det kott, de skar ut ur korna, 
hade vuxit till igen om morgonen, och korna mådde blott val. — En 
gang kom en drang, som varit borta, hem på natten, medan dvargarna 
holl kalas ocli iick lust att smaka. Trots deras varningar åt han e t t 
k o t t s t y c k e . Då forsvann dvargarna for att ej mer återvanda. Vad de 
anviint den natten var borta, och b a k t i l l på den bi i s ta kon fe l a d e s 
e t t s t o r t s t y c k e , n a m l i g e n det som d r a n g e n iitit upp . 

*Schweiz 7 (Schweiz. Archiv I 239). Då man på hosten drivit 
hem boskapen, markte man, att en ko var kvar. Det var redan sent, och 
alpen år ej treviig att betråda på Michaelisdagen. Efter lottdragning ma
ste den yngste herden gå tillbaka. Kon fann han snart, men maste 
stanna over natten i alphyddan. Om en stund våcktes han av en hax-
dans, och han såg dem slakta kon. Han holl sig alldeles tyst, men blev 
likviil upptåckt och n o d g a d e s av eu ung h å x a a t t å t a e t t s t y c k e 
ko t t . Vid midnatt b r e d d e s k o h u d e n ut, och k v a r l e v o r n a packa-
d e s in i d e n , var ef ter don s y d d e s hop . Spokeriet upphorde och 
herden somnade. På morgonen stod kon levande dår, men e t t s t y c k e 
kot t f e l a d e s , t y d l i g e n det s a m m a som han h a d e a t i t . (Glarus). 

^Schweiz 8 (Jiiklin III 46). En man hade forlorat ett kreatur, i 
alpen Vereina. Då han fann det, var det redan natt, och han maste 
overnatta i en hydda. Om en stund vaknade han och fick se två man 
slakta djuret och steka det på spelt. E t t l i t e t s t y c k e bjod de ho--
nom. Do de var fårdiga med måltiden, v e c k l a d e de in ben en i 
h u d e n och s a d e : „Stå upp och var som lorut, men om ett år skall 
du finna din dod på den viilvda bryggan hår på alpen". Djuret stod 
upp och var som forut, men de t l i l la s t y c k e t , som m a n n e n h a d e 
a t i t , f e lades . Månnens spådom slog in, och kreaturet dog efter ett år. 
(Graubunden). 

(En liknaude sagen i Jiiklin I 78 har ej varit mig tillgånglig). 

Vorarlberg 1 (Vonbun 89). På Mansaura hogt over Tschagguns 
skotte en piga några kreatur i en alphydda. En gang vid midnatt kom 
ett helt band vattar („blitzen") dit, lagade mat och åt. Då de skulle 
fara på morgonen, ropade en: „Det f a t t a s e t t b e n , s k a r e t t av 
t r a ! " Når pigan sedan steg upp, fann hon en hop hiistgodsel på golvet. 
Då hon kom ut i lagården, smekte hon sin ålsklingsko med orden: „Be
vare och viilsigne dig Gud!" Men med d e t s a m m a s jonk kon sam-. 
m a n , blev mindre och mindre, tilis dår bara låg en tom h u d , var i 
b e n e il var in v e c k l a d e och b l a n d dem et t t i l l s k u r e t t r å s t y c k e . 

*Vorarlberg 2 (Vonbun 88). En Montavoner herde hade sent en 
kviill kommit till Latonz-alpen for att håmta en svart ko, som hade lam-
nats kvar vid avfiirden. Han stannade over natten i alphyddan, men vid 
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midnatt viicktes han av att vattarna kom, vasnades och lagade mat. Han 
r o p a d e s ne r a t t d e l t a i m å l t i d e n , varefter kom musik och dans. 
Når de drog bort, såg han en hud u t s p å n d på d o r r e n och trodde 
sig i den kånna igen den svarta kons hud. Redan tidigt på natten hade 
lian t yck t s ig se et t s t o r t hå l på kon. Nar det blev dag, var 
huden lVirsvunnen, och k o n s tod o s k a d d i l a g å r n . 

*Vorarlberg 3 (Vonbun 88). I Gargella Overnattade en drång på 
hoslinnet i en alphydda. Mol midnatt kom vattarna dit. Driingen krop 
av iingslan in i hoet. Vattarna gjorde upp en eld ovanpå boet, och bor
jade laga mat. Niir maten var fiirdig, b j o d s d r i i ngen a t t d e l t a g a 
och å t e t t s t y c k e kot t . Då han på morgonen kom i lagårn, miirkte 
han, att en svartbrun ko hade e t t s t o r t hå l i h o f t e n , och han for
stod då, att det var de t k o t t s t y e k e t h a n h a d e iitit u n d e r n a t t e n . 
(Montavon). 

Vorarlberg 4 (Vonbun, Vorarlberg 27; > Zs. f. D. Myth. I 7 1 ; 
>> Mannh., Germ. M. 57). Naltfolket ( = den vilda jakten) kom en gang 
under massan till en gård, tog godkon ur lagården, slaktade och åt upp 
den. Barnen i gården lick iita med, men fick tillsiigelse att ej b i t a 
s o n d e r n å g o t ben. Vid avfiirden p l o c k a d e n a t t f o l k e t s a m m a n 
b e n e n , men k u n d e ej h i t t a e l t , som b a r n en h a d e s l å r vat bo r t . 
De v e c k l a d e e m e l l e r t i d in b e n e n i h u d e n och sade: „Vi kan ej 
hjålpa, att djurel blir halt". I detsamma stod kon diir levande, men 
h a l t a d e på e n a fo ten . 

En likadan siigen beriittas i Walsertal i Vorarlberg (Steub, Drei 
Sommer in Tirol 82). 

Tirol 1 (Zingerle, Sagen 11, nr. 15). En ivrig gemsjiigare fortsatte 
en gang jakten langt efter att det ringt Ave Maria. Han fick då se en 
stor eld och gick dit i den tron, att det var herdar, som gjort upp den, 
men vid sin framkomst såg han 3 „wilde Weiber" sitta omkring den, 
kokande en gemsstek i en stor kopparkittel. De bjod honom delta i 
måltiden men bad honom vli 1 a k t a b e n e n , ty om n å g o t f a t t a d e s , 
fick g e m s e n umgi i l la de t . Han lade alla benen tillbaka i kittein 
men råkade svål ja e t t l i t e t b e n , vilket han dock ej låtsade om. Då 
han nåsta morgon skulle ge sig hem, såg han en s k i n n t o r r g e m s , 
som h a l t a d e på viinstra bakfoten och inte ens var vard ett skott. Benet 
satt kvar i honom och pinade honom. — 3 år senare skot han en 
smiickfet gems, som var halt på viinstra bakbenet, och då han flått den, 
s å g h a n , a t t j u s t d e t b e n , som han s v a l t , f a t t a d e s diir. Det 
var tydligtvis samina gems, som de 3 kvinnoma gjort levande igen. (Passeier). 

Tirol 2 (Zingerle, Sagen 4 1 1 , nr. 725; < Rochholz, D. GI. 
I 225). Lik foregående. Vid elden år ett litet barn, en 16 års flicka, 
två aldre frfiknar och en fru. Barnet gråter och trostas med lofte om 
mjtilk. Måltiden består av soppa och helstekt gems, och han uppmanas, 
att ej b r i n g a b e n e n i o o r d n i n g . E t t l i t e t ben på v i ins t ra fo ten 
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k o m m e r ur f o g a r n a , och då han erkanner det, trostas han med att 
en gems diirfor kommer att h a l t a litet. (Passeier). 

*Tirol 3 (Vernaleken, Alpensagen 183). Dvårgarna tog en gang en 
vacker kalv ur en rik bondes lagård, slaktade den och åt. Bonden kom 
håndelsevis dit, blev ond och tyckte, att de kunde ha tagit en samre. 
De forsokta lugna honom och bjod h o n o m å ta av k o t t e t . Han lade 
sig sen att sova. Nar han nåsta morgon skulle fodra kreaturen, stod 
kalven dår frisk og levande på sin vanliga plats, m e n det s t y c k e som 
b o n d e n å t i t , fattades. (Miinchenbuchsee, Emmenthal). 

"Walschtirol 1 (Sclmeller 207, nr. o; > Mannhardt, Wald u. Feldk. 
I 116). En herde på Roncegno horde en afton hundskall och Beatriks 
(den vilde jagarens) rop. Han ropade forargad några okvådingsord åt 
jagaren, men plotsligt kom larmet nannare, och Beatrik kom vredgad in 
i hyddan. Herden bad odmjukt om forlåtelse, vilket blidkade Beatrik. 
„Jag vill åta", sade han. „Gå upp på toppen av den dår kullen; dår 
finner du en svart bock; fa den vid bornen och kom hit med den!" 
.Herden lydde och B. drog skinnet av bocken, anråttade den och bjod 
herden delta i måltiden. „Men ge akt på a t t i n g e t ben k o m m e r 
bo r t ! " Herden forsokte akta sig, men råkade doek sva l j a e t t ben. 
Efter måltiden kastade B. h u d e n o v e r b e n e n , varpå bocken genast 
blev levande och gik ut, men h a l t ad e en smula. — Då B. sen ville 
ha månskokott, varnade herden det utsedda offret och Iyckades tilisam
man med honom fly till byn, men mflste sen dess krypa in i hoet, då 
han var på alpen, for att ej B. skulle ta honom. 

Walschtirol 2 (Zeitschr. fur Ethnol. IV 130). En vildman tog in 
hos en jågare och åt en hare tilisammans med honom. Till tack ville 
han låra jagaren konsten alt gc'Jra vax av den samsta alpost, om han ej 
sade någon logn. Jagaren gick in på overenskommelsen. Då fragåde 
vildmaunen honom om han ej h a d e tag i t u n d a n n å g o t av h a r e n . 
„Ingenting", sade jågaren. Han befalltes då att lågga alla benen på en 
tallrik och hamta skinnet. Då det var gjort, b r e d d e v i l d m a n n e n 
s k i n n e t ove r b e n e n , och med det samma sprang haren levande från 
bordet ut på marken men h a l t a d e på ena foten. Då såg vildmannen, 
att jågaren hade ljugit, och larde honom ej hemligheten. Jågaren hade 
b e h å l l i t e t t ben for att gora sig en fågelpipa av det. 

[Denna variant år starkt forvanskad, bl. a. genom påvarkan från 
sagan om Bruder Lustig (ovan s. 76) ur vilken hiimtats såvål haren, det 
hemligen borttagna och lognmotivet]. 

De har anforda varianterna har i allmånhet det draget gemen-
samt, att ett djur •— vanligen en ko — slaktas och fortåres av 
overnaturliga vasen, men gores levande igen, varvid ett stycke fat-
tas på grund av att en manska deltagit i måltiden. I de flesta — 
alla som betecknats med * — ar det ett kottstycke som felas, just 
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det, som den i målliden deltagande mannen åtit. och kon har 
dårfhr antingen ett oppet sår eller också syns, att något fattas 
under huden; i flera varianter omtalas åven att hon blivit halt. 

Detta har sin motsvarighet i vårkligheten, i det en muskel
bristning både kan medfora lamhet och att en grop genom de 
brustna muskeltrådarnas sammandragning eller fortvining visar sig 
under huden. Deuna naluriakttagelse har i sagaen satts i sam
band med den ovan omnåmnda folktron, att vad vattarna ater ej 
fortåres på samma materiella salt som vad månskor åter. 

Denna form av sagnen intresserar sig foga for huruvida upp-
våckandet sker genom att samla benen i skinnet, ehuru det fore
kommer i en del varianter. Det typiska år, att herden på morgonen 
till sin hapnad finner den slaktade kon stå kvar levande i sitt bås, 
utan att han varit vittne till sjålva uppvackelseakten. (Bret., Schw. 
3, 4, o, 6 [71, Vorarlb. 2, 3). 

I några få varianter, som for ("ivrigt står den nyssnamnda 
gruppen nåra, år det felande stvcket ett ben, som mannen har 
gomt undan eller slarvat bort (Devonsh., Schw. 1, Vorarlb. 1, 4). 
Åven i Tir. 1, 2 och Wålscht. 1, 2 år det ett ben, som kommit 
bort, vanligen besynneiiigt nog genom att mannen svalt det, men 
de skiljer sig från de foregående genom att det år en gems, sten
bock eller (tydligen genom forvanskning) en hare som atits, och 
vattarna representeras i de två sistnamnda av en vildman eller 
den vilde jågaren, avvikelser som val dock år av mera tillfållig art. 

I några av dessa varianter (Devonsh., Vorarlb. 1, Tir. 1, 2) 
år djuret fruktansvart magert efter viittarnas måltid. Samma motiv 
forekommer i foljande tre sågner, som år beslaktade med de fore
gående fast motivet „det felande stycket" saknas, varfor man kan 
kalla dem den o f u l l s t å n d i g a v a t t e - t y p e n . 

Tirol 4 (Zingerle, Sagen 11, nr. 14; > Zs. i'. D. Myth. II 177; > 
Laistner, Sphinx II 81). En jiigare, som gått att jaga på Sonnenberg, 
kom om kvallen till en alphydda. Uiir brann eld, och han såg några 
stora karlar kring elden kokande kutt. De hade ett helt ffikreatur, skar 
ut fett och ki'itt på det, satte diirefter i li op benen igen och låt 
djuret springa. Då jiigaren nyfiken gick nårmare, såg han ett par hisk-
liga ogon stirra på honom och flydele, varvid han hor en nist ropa: „Du 
hast kur/.e Gnad', du hast kurze Gnad!" Sen dess heter plalsen Kurz-
gnad. (Ulten). 

Tirol 5 (Zingerle, Sagen 10 nr. 13; >> Laistner, Sphinx II 82). 
Geiger-Josele från S:t Gertraud i Ulten maste • overnatta i en ode alp-
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hydda. Just då han skulle till att somna, fick han hora buller och en 
hop miin och kvinnor kom in i hyddan drivande med sig en ko. Sen 
de gjort upp eld, s k a r de upp den l e v a n d e k o n s hud och tog ut 
k o t t e t , som de sedan anråttade. Åven Josele fick smaka. Då alla var 
matta, s y d d e de ihop k o n s hud och drog bort med henne lika bul-
lersamt som de kommit. — Då Josele nasla dag kom till S:t Gertraud, 
klagade hans granne over sin ko, som fått „das Schwinden" och fragåde 
Josele om råd. Når han fick se den sjuka kon, kande han igen, att det 
var den samma kon som varit i alphyddan, och forstod hur kon blivit 
så mager på en enda natt. — Josele beråttade ocksfl att folket i alp
hyddan hade sagt, att man kunde skåra ut hur mycket ki'itt som hålst 
b a r a man a k t a d e benen . (Ulten). 

Karnten (Zeitschr. f. d. Myth. III 34; > Henne-am-Rhyn. 105; 
> Laistner, Sphinx II 81). En månljus natt fick en herde i byn S:t 
Laurenz [Lesaehtal] hora den vilda jakten komma mot byn till och såg 
3 stora man med var sitt månskolik hangande på en stang och efter 
dem en mångd folk med vilt utseende. De slog lager milt i byn, gjorde 
upp eld samt slaktade, stekte och åt upp en oxe ur nårmsta lagård. 
Darpå lades b e n e n i h u d e n , som p i s k a d e s med s p o n , varpå oxen 
å t e r blev l e v a n d e och ford tillbaka till lagården. Sen drog skaran 
vidare under grasligt larm. N å s t a dag f o r t o r k a d e e m e l l e r t i d o x e n . 

I dessa varianter framstår vat tanias sått att åta i en helt 
annan dager an i de foregående. Når de gjort djuret levande igen, 
består det blolt av skinn och ben. Det kan visserligen återfå 
hullet som i T i r o l 1,2, men det kan också alideles fortorka eller 
falla samman som i K a r n t e n och V o r a r l b e r g l 1 . Dessa vari
anter har tydligen tillkommit for att forklara någon sjukdom hos 
djuren. Då ett kreatur genom „das Schwinden" helt och hållet 
forlorat hull och krafter på mycket kort tid, har man tånkt sig, 
att vat tarna åtit upp kottet på del, liksom man trott att maran 
ridit håstarna, na r de på morgonen står svettiga och mat ta som 
om de varit i strångt arbete2 . 

1 Det i Vorarlb. 1 forekommande motivet: tråstyeket, som skurits till for 
att ersatta ett bortkommet lien, samt kons sammanslortande, då Guds namn 
namnes, erinrar starkt om ovan anforda haxsiigner av Pelopstypen och har 
uppenbai't påvarkats av den. Jåmfor i detta Iiiiriseende Scliw. 7, vari det ar 
haxor som slaktar kon, Sclnv. 8, dar oxen sages skola do efter ett år, samt 
Devonsh., vari sattet for benets bortkomst år det samma som i den forstå 
av haxsågnerna. 2 Laistner vill forklara alla hithorande sagner ur mardrom-
mar och anser på den grund de kannibaliska formerna (Pelopstypen) som ur-
sprungligast, i det man i forstå rummet drommer dylika hemska ting om sig 
sjalv. Många varianter har varkligen ganska starkt tyeke av mardrom (Uret., 
Schvv. 3 —C ni. fl.), men henens betydelse vid uppvackandet kan ej forklaras 
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11. Det hortkomna benet: helgonet (Var herre) och bondens ko, 

(Helgon-tgpen I). 

Det finns en del legender av en egenartad typ: ett helgon 
eller Vår herre gastar en bonde och deltar i en måltid på dennes 
enda djur (ko), varefter han som belfining for visad gastfrihet gor 
benen till ett levande djur igen. I en uppleckning finns motivet 
„det bortkomna benet" om an i en ganska egendomlig form. Vi 
har hårav två huvudformer: en helgonlegend från de brittiska 
oarna, och en saga om Vår herre från det romanska s5dra Europa. 

H e l g o n l e g e n d e n handlar i de alsta uppteckningarna om S:t 
Germanus, som visserligen ar av fransk hårkomst, men den hit-
horande, om honom berfittade legenden harstammar från Wales. 

Wales a (Nennius, Hist. Britonum, ed. San Marie 48, ed. Gunn 
63). I Britannien regerade en grym konung, som hette Benli (eller Be-
linus). Honom ville S:t G e r m a n u s besoka for att forkunna kristen
domen. Då han kom till staden tilisamman med sina foljeslagare, siinde 
lian bud lill konungen for att begara fOretriide, men denne forsåkrade 
med ed, att om de an stannade till nyåret skulle de ej få komma in i 
sladen. Medan Germanus och hans kamrater viintade på svaret, blev det 
afton ocli de visste ej vart de skulle gå. Då kom en av konungens Ijii-
nare ut ur staden, bugade sig for helgonet, beriitlade vad konungen sagt 
och inbjod dem till sitt hus, dår de blev val moltagna. Deras vård ågde 
ej annan boskap an en ko och hennes kalv, vilken senare han slaktade 
och anriiftade åt gåsterna. Germanus inskiirpte hos sina foljeslagare a t t 
de ej fick b r y t a s o n d e r n å g o t ben. F o l j a n d e dag fann de 
ka lven frisk och o s k a d d f ramfor s in m o d e r . 

Då de nåsta dag viintade vid borgporten for att fa foretråde hos 
konungen, kom en man springande, drypande av svelt. Han bugade sig 
for dem och S:l Germanus fragåde: „Tror du på den heliga Treenig-
heten?" Han svarade: „Jag tror". Helgonet di'ipte honom då, kysste 
honom och sade: „Gå i frid! I denna timme skall du do, och Guds 
ånglar viintar redan på att du skall folja dem till Herren, som du tror 
på". Mannen gick glad in i borgen, blev gripen av uppsyningsmannen, 
lord in for konungen och dodad, ty det var sed hos denne grymme 
tyrann, att den som icke fore solens uppgång hade borjat sin slavtjiinst 
i borgen, skulle dodas. Helgonet och hans folje stannade hela dagen 
vid porten men fick ej foretrade. 

Då slutligen den man som visat dem gastfrihet kom, bad Germanus 
honom att han ej skulle låta någon av sin familj stanna i borgen. Han 

genom drommen utan grundar sig på en folktro, som ej har med drommar att 
skaffa. Dessutom torde det vani ett psykologiskt misstag, att man skulle ha 
låttare att dromma om sin egen uppåtning och åleruppviickelse iin om kalas 
på en oxe. 
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vande då om och hamtade sina nio sSner, och de foljde alla med till 
hans boning som iorra kviillen. Germanus bad dem hålla dorrarna 
stangda, fasta vaka och bedja hela natten samt bad dem ej se åt borgen 
om något skulle ske. Efter en stund foll eld från himlen och brande 
upp borgen med tyrannen och alla, som han hade kring sig. På mor-
gonen doptes den gåstfrie mannen och med honom hans nio soner och 
allt folket, varefter S:t Germanus gjorde honom till konung och lovade 
att det aldrig skulle saknas en konung av hans att. [Enligt Gunn be-
råttas denna Jegend ån i dag bland folket i WalesJ. 

Wales b (Acta SS. XXXIV Julii, VII 283 § 80—82; efter S. 
Hericus, vårs levnadsteckning over S:t Germanus kan dateras till år 876). 
Då S:t G er m a n u s vistades i Britannien, kom han under en fruktansvårt 
strång vinter med sina larjungar till en konungaborg. Bud sandes till 
konungen med begåran om nattkvarter, men denne brydde sig ej om 
det, och Germanus (ick stanna under bar himmel. Då det redan led mot 
aftonen kom en av konungens herdar, som återvånt från betesmarken, 
ut från borgen med sin dagavloning och skulle gå hem. Då han fick se 
Germanus och hans foljeslagare stå dår i kolden, fragåde han odmjukt, 
vem det var, och då han ej fick något tydligt svar, bad han honom att, 
vem han ån vore, skona sig sjålv och vardigas stiga in i hans boning, 
som hur fattig den an var, vore båttre ån kolden utanfor. Helgonet tog 
emot inbjudningen. Mannen agde endast en ko med en kalv, men han 
bad sin hustru slakta och anråtla kalven åt gåsterna. Så skedde också. 
Biskopen sjalv rorde ej maten, men bad sina foljeslagare åta. Efter 
måltiden kallade han fram kvinnan och befallte henne n o g g r a n t s a m l a 
a l la b e n e n på s k i n n e t och l å g g a de t i b å s e t f r amfo r kon. Då 
d e t t a va r g jor t , r e s t e sig k a l v e n s t r a x l e v a n d e , stallde sig bred
vid sin moder och borjade åta av fodret. 

Foljande morgon begav sig biskopen till palatset och då konungen 
kom, fragåde han denne med kraftiga ord, varfSr han nekat honom gåst-
frihet. Då konungen håpen teg, befallte Germanus honom med stor 
myndighet att gå och låmna spiran till en vårdigare. Då konungen annu 
tvekade, slog helgonet honom med sin slav och befallte honom gå. Då 
maste han lyda och gick strax dårifrån med maka och barn. Dårefter 
kallade Germanus fram den man som bevisat honom gåstfrihet och låt 
honom och hans hustru såtta sig på kungatronen, och deras efterkom-
mande har allt sedan dess suttit på Britanniens tron: „Hæc ita apud 
Britanniam catholicis lilteris contineri, prædictus mihi episcopus1 juris-
jurandi interpositione firmabat". 

Wales c (Legenda aurea ed. Graesse [1890] 450 cap. CVII; fransk 
6verså!tn. av J. B. M. Roze [Paris I902J II 318). Medan S:t G e r m a n u s 
vandrade omkring och predikade, vagrade konungen av Britannien honom 
och hans folje gåstfrihet. Konungens svinaherde, som vande hem från betes
marken, kom burande forråd, som han fått i palatset, med sig till sin 

1 Enligt vad Hericus på annat stalle angiver, en britannisk biskop Marcus. 
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hydda och fick se Germanus och hans folje utmattade av hunger och 
kold. Han mottog dem vanligt i sin hydda oeh liit s l a k t a sin e n d a 
kalv . Efter måltiden lat S:t Germanus lagga al la k a l v e n s ben på 
h a n s h u d , och på hel genie ts bon blev den gen as t le van de. 
Foljande dag skyndade Germanus sig infor konungen och fragåde myn
digt varfor han hade vagrat hanom gåstfrihet. Konungen kunde ej svara 
och helgonet sade da: „Gå och avstå kungadomet till en battre an du.'' 
På grund av en befallning, som. han fick av Gud, lat Germanus svina-
herden och hans hustru komma och gjorde honom infor den hapna 
folkmassan till konung, och sen dess har svinaherdens attlingar regerat 
over britannerna. 

Irland 1 (Acta SS. IX Mart. III 455). Den helige F i n g a r eller 
G u i g n e r i u s kom en gang med ett stort folje till en lantgård, dår en 
gudfruktig kvinna vid naran Goruria bodde, vilken visade dem stor viil-
vilja. Då hennes bostad ej kunde rymma alla och dar ej heller fanns 
tillraekligt med halm att vila på, tog hon ne r h a l m t a k e t och gjorde 
vilobaddar av det, varefter hon s l a k t a de och an r a t t ad e sin enda 
ko åt de heliga gasterna. Efter måltiden befallde S:t Fingar att a l l a 
b e n k n o t o r n a s k u l l e samlas på et t s t a l l e och k o n s hud b r e d as 
ove r dem. Når han sedan bad Gud, at kvinnan skulle återffl sin ko, 
s tod den g e n a s t i alias åsyn upp le v a n d e och vackrare an forut. 
Hon lat strax mjolka kon, drack av mjolken och bad Gud att mjolkådran 
skulle bli 3 ganger ymnigare an hos andra kor, vilket strax gick i upp-
fyllelse. Samma goda egenskaper gick åven i arv på dess avkomma. 
Når de foljande dag brot upp, fick de, då de kastade en blick tillbaka, 
se huset alldeles i ordningstallt med nyt t h a l m tak , som om det aldrig 
tagits ner. 

Irland 2 (Mannhardt, Germ. Myth. 02; Das Kloster IX 31 G; < 
Mirror XXVI 10). Då S:t S er van och hans foljeslagarc av en fattig, 
giistfri man hespisades med dennes enda gr i s , gjorde han den le v a n d e 
igen fo l j ande m o r g o n . 

Irland 3 a (Acta SS. XXIX Jul. II, 599). Den heliga M o d u e n n a 
gjorde en gang en s l a k t a d och anråttad gris levande. b (s. 305 f.) 
Likaledes beråttas att hon tilisammans med sitt folje kom till en giistfri 
man vid namn Deneth, vilken s l a k t a d e och a n r å t t a d e s in e n d a 
kalv åt s ina g a s t e r . F o l j a n d e dag var kalven l e v a n d e igen. 
c (s. 293) Den heliga Darerca eller Monynna bjods tillsammans med sitt 
folje av en man vid namn Deneth på hans e n d a kalv. F o l j a n d e dag 
var den l e v a n d e igen. 

Brabant (Thomas de Cantimpré, Honum univ. s. 24 0 |édColvene-
rius., Douai 1605]; > Rochholz, D. GI. 22; > Wolf, Beitr, 89). Abboten 
Vi lhe lm av Villers liit av medlidande med en fattig, sjuk kvinna, som 
fått lystnad efter oxkott, s l a k t a k l o s t r e t s b a s t a o x e , och skickade 
henne den onskade delan, varav hon blev frisk. Nåsta morgen fick den 
klosterbroder, som varkstallt slaktningen, till sin hiipnad se oxen ga 
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for p log en som foru t . Då han såg efter i forrådskammaren, dar 
man bevarade kottet, var både det och huden borta och ej det minsta 
spår av blod syntes UH. [Den har omnaninde Vilhelm var abbot i Villers 
1221—1238]. 

Denna typ går alltså såsom legend om Germanus tillbaka till 
700-talet, då Nennius anses ha forfattat siU arbete 1 . AU denna 
ar legendens grundform stodjes av dess likhet med den sydeuro-
peiska typen. De irska varianterna, som huvudsakligen foreligger 
i medeltida uppteckningar, foreter blott smårre olikheter: helgenet 
år manligt eller kvinnligt, djuret ko eller gris. 

Till denna brittiska grupp sluter sig delvis en enda fastlands -
variant (Brabant), men det år helgonet sjalv som åger oxen. — Så-
lunda en overgang till vår „Helgontyp II". 

Av narbeslåktat innehåll ar den folkliga l e g e n d s a g a n o m 
V å r h e r r e hos flera romanska folk. 

Gascogne (a Blade, Gontes pop. de la Gascogne II 145; b Folkl. 
Journ. I 383 f2). Gud gick en gang omkring forklådd till tiggare, men 
ingen ville ge honom något, utan man tussade hundarna på honom. På 
kvållen hade han annu ingenting iitit, kom då till en fattig koherdes koja 
[i Bigorre] och bad om mat och nattkvarter. Herden tog val mot honom, 
slaktade och anråttade en kalv och bjod honom ata. Gud tog u n d a n 
e t t ben av ka lven och sade, „ H e r d e , tag a l l a de a n d r a b e n e n 
och liigg dem dar vid d o r r e n . " Det gjorde herden, och Gud fick 
sedan ligga bredvid honom i hans egen sang. På morgonon når herden 
vaknade, såg han kalven, som han på kvållen fortårl tillsammans med ga
sten, gå utanfor koj"an med en bjallra om halsen, och de t b e n e t , som 
Gud t ag i t u n d a n h i i n g d e som k l a p p i bj'ål I r an . Den by, som 
visat sig ogåstvanlig var drånkt och dår ligger nu en sjo [Lhéon'J. 

Rom (Busk, Folkl. of Rome 175). Då Jesus vandrade på jorden, 
kom han till en fattig koja, dår en tiggare bodde. Denne gav honom 
sitt enda brod och s i t t e n d a får. Genom Jesu vålsignelse blev det 
eld på spisen, kokskårl over, en ugn full med brod och kållaren full 
med vin. Jesus bad att a l l a ben s k u l l e l å g g a s i en skål . Han 
kastade sedan ut dem genom fonstret och av dem b lev de t 100 får, 

1 Jfr. ovan s. 67. Herici biografi kan sakeit dateras till år 876 eller 877, 
då Hericus tilliigiiade sitt arbete til Karl den skallige. Som sagesrnan namner 
han en biskop Marcus av britannisk nationalitet, vilken hamtat sin kunskap 
ur „cutholicis litteris" i Britannien. Om harmed syftas på Historia Britonum 
ar ovisst. På grund av avvikelserna mellan denna och Hericus skulle jag vara 
mera bojd for antagandet, att de båda stoder sig på gemensamma kallor. — 
Från Hericus har legenden upptagits i Legenda aurea. 2 Ur denna ar de 
båda namnen i parentes hamtade. 
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som han skånkte sin viird. Allt det goda skulle riicka bestandigt for 
honom och efter doden skulle han få sjalens salighet. 

Siebenbiirgen 1 (tysk; Haltrich, nr. o). Av två grannar hade den 
ene 100 får, den andre 3 får. Den fattige fick tillåtelse att beta sina får 
tillsammans med den rikes. Nar kungen sedan bad den rike om ett 
får, tog denne av den fattiges. Den fattiges son griit och drog bort på 
ett hi'igt biirg. Faderen sokte efter sin son, fragåde forgaves solen om 
var han fanns, men når han fragåde virvelvinden, tog denna honom med 
sig till sonen, som vistades i en dal, dar solen aldrig lyste. — Når Vår 
Herre och S:te Per en gang kom dit och bad om mat, slaktade den 
fattige s i t t e n d a får. Vår Herre bad honom p l o c k a u p p al la ben en 
och l ågga dem i s k i n n e t . Nar den fattige vaknade, fick han se en 
s t o r f å r a h j o r d ock det slaktade stod dar levande med påskrift, att 
han var ågare till hela hjorden. 

Då han sen kom liem till byn och beråttade hur han fått alla sina 
får, slaktade den rike alla sina får och gav de fattiga, men hans får blev 
ej levande. 

Siebenbiirgen S (rumanisk; SåTnénu, Basmele Romåne 578). En 
gosse med ett får miitte Vårherre i gestalt av en gammal man, som bad 
honom om kott. Han gav honom fårets l a m m . Sedan Vårherre hade 
åtit, sade han till gossen: „Så l a m m e t s ben ove r he la a n g e n ! " 
Gossen gjorde så och av b e n e n b lev en h e l f å r a h j o r d . 

Av de hår anforda varianlerna visar sårskilt den italienska 
och de båda siebenbtirgska en nåra inbordes slåktskap: det slak
tade djuret år ett far, vårs ben ger upphov till en hel fårahjord, 
ett drag, som genom sitt brott mot den vanliga sagologiken tyd
ligt rojer sig såsom en mirakulos forvanskning av motivet. 

Den sydfranska varianten har undergått en forvanskning av 
liknande beskaflenhet, i det den på ett meningslost sått låter Gud 
ta bort ett av benen från den slaktade kalven for att låta det 
hånga som klapp i bjållran om hans ha l s , sedan den blivit upp -
vackt, alltså såsom blott minne av det skedda undervfirket — lyd-
ligen ett rudiment av „det bortkomna benet." 

En mora enkel eller ofullståndig form av „del bortkomna benet" 
fiuns i en gå l i sk saga, en variant av den vanliga Askungesagan, vari 
flickan får hjalp av ett får; styvmoderen upptåcker iorhållandet och 
slaktar fåret, men genom att gråva ner iniilvorna kan flickan dårstådes 
hiimta mat och annat, som hon behover. I den gåliska varianten tar 
hon vara på fårets ben, rullar in dem i skinnet, som hon stulit, och 
fåret blir åter levande, men år halt, emedan flickan glomt lattklovarna1. 

1 Campbell 43. 
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12. Det skadude benet: helgonet uppvåcker sin exjen ko. 

(Helgontijp II). 

En grupp legender, alla från Ir land, avviker från de ovan-
namnda darigcnom att de alla låter helgonet uppvacka sitt e g e t 
djur. Vanligtvis blir djuret halt genom att ett ben b r u t i t s sonder. 

Irland 4 (Brueyre 337). Ett helgon lat bygga katedralen i Ulster, 
och for att arbetarna ej skulle behova bekymra sig om fodan, lat han 
var je af ton s l a k l a sin f a v o r i t k o och anratta hennes kott åt dem. 
I n g e n fick s k a d a n å g o t b e n , utan dessa skulle samlas efter måltiden 
och vil 1 s v e p a s in i h u d e n . Varje m o r g o n s tod kon å t e r le-
v a n d e på iingen och betade. — Då byggnaden nastan var fardig, fick 
helgonet en morgon se kon h o p p a på 3 ben och bola mot sin herre. 
Han kallade då fram arbetarna och bad dem gå forbi honom en och 
en, lills han funnit den finsmakare, som for a t t k o m m a åt l i t e t 
in ar g b r u t i t l å r b e n e t på hans favoritko. Den skyldige steg genast 
fram, erkande sin forseelse och lovade ta del straff, som helgonet ville 
pålagga honom. Helgonet blidkades då och sade, att mannen gjort klokt 
i att bekanna sitt brott, ty a l jes skul le han ha do dat s av en ner-
fa l ian de s t e n , innan kyrkan var fardig. 

Irland 5 (Dyer, Church-lore, 13, 14; Folkl. journ. VI 58). S:t' 
Kierans kyrka har byggts av S:t K ie r an . Han hade darvid till sin 
hjalp en o x e , som u n d e r d a g e n s l a p a d e f ram byggnadsmaterialet 
och om kva l l en s l a k t a d e s åt arbetarna. I en k a l l a strax bredvid 
kyrkan kastades benen på kvallen, och på m o r g o n e n var oxen le-
v a n d e och fardig att arbeta igen. En afton, då bara en liten del av 
ostgaveln fattades, b r o t en ar b e t a r e , Mac M a h o n , s o n d e r o x e n s 
ena s k e n b e n for a t t k o m m a åt m a r g e n , och m o r g o n e n d å r p å 
va r oxen d a r f o r h a l t och kunde ej arbeta. Helgonet bad då, att 
gaveln ej skulle falla forran den skulle krossa en Mac Mahon. Personer 
med det namnet vågar darfor an i dag ej gå nara gaveln. 

' rIrland 6 (Acta SS. Uan. I 47 ; > Zs. f. d. Myth. I 213 — 215). Den 
helige M o c h u a kallades av den helige K y e n a n u s att inviga en av 
honom byggd kyrka och begav sig genast åstad. På bårget Mairg fann 
han 12 h j o r t a r och dem l a s t a d e h a n s o m om de t va r i t t a m a 
o x a r med ved och forde dem med sig. Då han lastat av dem veden, 
lat han s l a k t a dem och mattade skarorna av fattige och andra når-
varande med deras kott. Han befallde, att a l l a b e n e n s k u l l e forva-
r a s o r o r d a till dagen dårpå. F o l j a n d e dag b jod M o c h u a d e m 
u p p s t å i s in f o r r å g e s t a l t och genast iklådde sig de torra benen 
kott och skinn, hjortarna blev levande och lika kraftiga som fiirut. DSr-
efter begav han sig tillbaka till del barg dar han tagit dem och slåppte 
dem dår. Han återvande sedan till sin cell och de 12 hjortarna kan 
tinnu, såsom av flere berattats, ses diir på bårget. 

Om samn?a helgon berattas åven, att han en gang på en resa, då 
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h a n s ena h a s t b r o t b e n e t , kailade till sig en h j o r t från ett an-
gransande bårg. Den llit f r iv i l l ig t s p a n n a sig for v a g n e n oeh 
gjorde sålunda samma tjanst som en tam hast. 

Ett egendomligt drag i dessa legender år, att slaktningsmotivet 
i dem kombinerats med en byggmåstårsagen1. Åven Irl. 6 torde 
nåmligen ursprungligen haft ett dylikt byggmåstarmotiv. fastån 
hjortarna nu endast har till uppgift att båra ved till en redan 
fårdigbyggd kyrka, — en alltfor ringa orsak till att infora så ovan-
liga hjålpdjur. Denna kombination av de båda motiven kan dock 
ej gårna vara ursprungiig, om an den tyeks vara ganska gammal. 

I alla tre varianterna år det helgonet sjålv som åger slakt-
djuret. I fråga om motivet „det brutna benet" avviker Irl. 6, men 
dragaren, som bryter benet oeh maste ersåttas, har mojligtvis sitt 
ursprung av att denna variant haft samma typ som de båda andra. 

Två ting år sålunda utmårkande for denna legendtyp: den 
overnaturliga personligheten slaktar oeh uppvåeker sitt eget ålsk-
lings- eller lastdjur, oeh dettas ben blir sonderbrutet, så att det 
återuppvåekta djuret blir halt. 

Den irska legendtypen, Helgon II, har alltså gett oss just de 
tvånne drag, som år egendomliga for Tors bockslaktning, men som 
vi åljes ej tråffat på vår långa vandring genom Europa. 

13. Oversikt ar typema oeh deras utveckling. 

Hela materialet har nu framlagts, oeh det återstår blott att ge 
en overbliek over dess innehåll oeh sammanhang. 

De allra flesta hithorande sagenuppteckningar låter inordna 
sig under en av fyra ganska utpråglade typer: 

1) P e l o p s t y p e n : En månska har styekats men gjorts le-
vande igen; ett ben har kommit bort oeh maste ersåt
tas med ett styeke annat hart material (Grekland, Ungarn, 
Ostalperna). 

2) V a t t e t y p e n : våttarna åter bondens ko oeh gor den dår-
1 En sagen från Cornwall (Dyer, Ghurchlore 13), av Finn-sagnens typ be-

rattar att S:t Neot på en enda natt byggde en kyrka med egna hander med 
hjalp av ,a reindeer* som slapade fram byggnadsmaterialet. Detta ar sålunda 
en parallell till det irska helgonets bruk av hjortar som lastdjur, oeh torde 
mojligen ge ytterligare stod åt formodandet, att S:t Moehuas hjortar ursprungligen 
anvants till kyrkobyggning. — Jfr. mina „Studier i Finnsagnen" Fataburen 
1908, 23, vari jag dock kande endast en keltisk variant av den irska byggmastar-
sagnen med detta Svafiilfarimotiv. 

Danske Studier 1910 7 
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efter levande igen; bonden har sjålv deltagit i måltiden, 
och det av honom åtna kottstycket fattas på det upp-
våckta djuret (Alplånderna, Bretagne, Cornwall). 

3) Helgontyp I: ett gudomligt vasen ater tillsamman med 
bonden av hans ko och gor den levande igen; det bort-
komna benet fattas — dock blott i en uppteckning (Ro-
manska lander, Wales, Irland). 

4) Torsmyten och Helgontyp II: ett gudomligt vasen 
slaktar sitt eget djur på besok hos bonden och g6r det 
levande igen; genom att ett ben brutits, ar det uppvåckta 
djuret halt (eller: djuret slaktas ej hos bonden utan vid 
uppfftrandet av en byggnad); (Irland, Island). 

Blott några få uppteckningar låter sig ej utan vidare inordna 
under någon av de anforda typerna, men tycks vara ofullgångna 
eller avledda varianter till dem. Flera av dem år ej sjålvslandiga 
sågner utan blotta episoder i sagor. En undersokning av motivets 
historia maste dårfor i forstå rummet basera sig på de fyra hu-
vudtyperna. 

Det faller i ogonen, att den stora massan av uppteckningar 
år från våstra delen av Europa: Alplånderna och de brittiska 
oarna år de två fornamsta områdena; Frankrike har dårnåst en 
icke obetydlig andel. Hårvid år alt mårka, att området icke blott 
fir geografiskt sammanhångande, utan att Alplåndernas och Frank-
rikes befolkning år till sin grundstock keltisk, liksom de ånnu kel-
tisktalande lånderna spelar en betydande roll for motivets fore
komst. 

Inom detta vfisteuropeisk-keltiska område finns nåstan alla 
uppteckningar av de tre typerna, likaså alla de ofullstandiga for
merna, ett vittnesbord om den allt overvagande roll som dessa 
trakter spelat for uppvåckelsesågnerna. 

De tre typer, som hår forekommer, år Våttesågnerna, Helgon- * 
legendérna I och II samt den med de sistnåmnda nårbeslåktade 
Torsmyten. Liksom till området hånger de samman i innehållet: 
Vattetypen handlar om overnaturliga vasen, som fortår en bondes 
ko, låter honom sjålv åta med och uppvåcker den sedan; Helgon
typ I om precis det samma, blott att en enda gudomlig personlig-
het har trått i våtteskarans stalle. Från Helg. I år återigen ett 
ringa avstånd till Torsmyten, varest guden också gåstar hos bon
den och bringar det slaktade djuret (sitt eget!) till liv igen. Men 
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ånnu narmare ligger denna myt Helg. II (det egna djuret, det 
brutna benet) blott att gudens gastning i månskoboning har fattas. 
Sålunda utgor hela den våsteuropeiska traditionen ett samman
hang, ja den visar en jåmn forskjutning f'rån den ena ytterpunkten 
till den andra, från Vattetypen finda till Helg. II eller i omvand 
ordning. 

Vattetypen synes vara den ursprungliga av dessa: den kan 
forklaras ut av sig sjålv, utan att man behover taga någon av de 
andra till hjalp. 

Det har ovan framhållits, att dess innehåll år rena naturmo
tiv: djurens magerhet forklarad genom att våttar i hemlighet åtit 
deras kott, eller bristning och forsvinnande av en muskel på 
samma sfitt. Men dessutom har vi i vart material hela serien av 
utvecklingsformer från de enklare till de mera sammansatta: 

« vattarna åter om natten manskors kor, men gor dem åter 
levande (Ferrara, ovan s. 77). 

A vattarna åter kon om natten; en man ar i hemlighet vittne 
dårtill och ser den levande om morgonen (Vorarlb. 2, Tir. 4, o, 
Kårnt). 

A + B det samma; mannen deltager sjålv i måltiden, och det 
av honom uppåtna kottstycket [i några var. uppåtet eller bort
kommet ben] fattas på kon, då den gors levande. 

Hartill svarar sågnens egen logik. Nar skillnaden ligger i våt-
tarnas sått att åta såsom olikt månskornas, kraver detta att just 
det av månskor fortarda kottstycket skall fattas på det uppvåckta 
djuret. Karakteristiskt for typen år också, att såttet varpå djuret 
uppvåckes i regeln ej omtalas — det sker medan mannen sover; 
men når det nårmare betecknas, år det huden, som anvandes, 
eller huden och måltidsresterna. Blott två av de typiska varian
terna (Schw. 2, 8) nåmner tillika benen1. 

Vattetypen har som nåmnt sitt beståmda område. Det finns 
en overvåldigande mångd varianter från alpområdet samt några 
iå (2) utlopare från de keltiska Ianderna i nordvåstra Europa. 

1 I några fall har dock denna siignernas fbljdriktighet brutits genom att 
de olika formerna mer eller mindre korsat varandra, sarskilt har den mera 
utbredda forestållningen om benens uppvåckande trangt in i flera varianter av 
vatte-typen: mannen slukar (!) ett av småbenen (Tir. 1, Walschl. 1), eller det 
av mannen gnagda eller gomda benet kommer ej med (Devonsh., Schw. 1. 
Vorarlb. 4, Tir. 2, Wiilscht. 2). Påvarkan från Felopstypen kan aven i några 
varianter spåras (ovan s. 47). 
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Sagnen tycks forutsåtta ett liv på såtern, .varest vattarna år her
rar, sedan månskorna dragit dårifrån. Håri maste vi se en anled
ning till dess nuvarande starka forekomst i Alperna, men sanno-
likt år det samma naturforhållanden, som från borjan alstrat 
sagnen. — 

Våttetypen kan alltså på alla punkter forklaras ur sig sjålv och 
sin egen synkrets. Helgontyperna maste uppfattas såsom yngre: 
De år utan motsvarighet i naturen, och forutsåtter gudomliga va
sen av en helt annan art an de animistiskt pråglade vattarna, var-
jåmte sjålva uppvåckelsen i langt hogre grad framstår som mira
kel. Dessutom år deras episka formler mera sammansatta och 
visar påvårkan från beståmda hall. 

Helgontyp I ar att betrakta som en sårskild form av den le-
gendartade saga som år bast kånd under namnet Philemon och 
Baucis: en gudomlig personlighet avvisas av den rike och motta-
ges av den fattige; han belonar denne, men straffar den forre. I 
de allra flesta uppteckningar år denna handling fullståndig, de 
irska saknar den girige och hans bestraffning, men har det våsent-
liga draget, beloriing for den gåstfrie. Helg. I maste dårfor be-
tecknas som en Philemon-saga med uppvåckelsemotiv1. 

Uppvåckelsemotivet i Helg. I med det bortkomna benet (och 
det motsvarande i Helg. II med det skadade) har dock ej omedel-
bart framgått ur Våttetypen, varest i stallet kottstycket saknas. 
Den vanliga tron på betydelsen av benen maste ha invårkat; och 
denna moter oss åven i spridda foga utformade traditioner inom 
det keltiska området (det återuppvåckta fåret och den återupp-
våckta flickan i sagor samt somliga utifrån påvårkade varianter av 
Våttetypen). Men oavhångigt av benmotivet består tillika som 
forut nåmnt ett sammanhang med Våttetypen, i det den overna
turliga vareisen deltager med mannen i.åtandet av hans ko. Utom 

1 Såsom ett mellanled melian dessa uppvackelselegender och den egentliga 
Philemon-sagan, i vilken ej talas om någon slaktning eller uppvackelse, kan 
man betrakta den antika myten om Oenopio (Bode, Scriptores rerum mythica-
rum 255; > Bugge, Studier I 15): Jupiter blir med sitt folje gåstfritt mottagen • 
av bonden Oenopio, som slaktar sin ende oxe åt sina gaster. Då gudarna vill 
belona hans godhet, ber han att få en son. De tyller då oxens hud med urin 
och gravei- ner den i jorden, varur efter 9 månader gossen Orion fodes. - Att 
denna myt vant kallan till vare sig Tors bockslaktning eller Germannslegenden, 
kan dock ej garna vara tal om. 
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Philemonsagan synes sålunda två former av uppvackelsesågner lia 
medvårkat till frambringandet av Helg. I. 

Helgontypen II torde av flera skål vara att anse som den re
lativt yngsta. Hårfor talar icke blott dess ringa geografiska ut-
bredning (Irland, Island) utan åven det ypperliga grepp som ligger 
i att benet brutits for margens skull; hade man en gang gjort 
detta fynd. skulle man svårligen sedan ersatt det med poetiskt 
svagare motiv. 

Åven om forestållningen, att gudomliga varelser agde djur av 
Sarimners art, forefanns, skulle den tanken dock ej ligga så nåra, 
att de slaktade och åt dessa djur tilisammans med månskor. Håri 
ligger en overensståmmelse med Helg. I, sårskilt mellan denna och 
Torsmyten, varest guden under sin resa gåstar en månskoboning. 
Sammanhanget torde hår vara att åven Helg. II år en forbleknad 
Philemonsaga. De nya motiv, som ingått, år 1) en episk utform-
ning med det brutna benet, 2) påvårkan från en rikare utformad 
mytologi (Sårimner). 

Ett stod for hela denna utveckling har man likaledes i den 
geografiska fordelningen. Våttetypen, som vi ansåg for den ålsta, 
har sitt huvudområde i Alperna, sålunda jåmforelsevis sydligt i de 
keltiska lånderna. Nåsta typ, Helg. I, år mera jåmnt fordelad 
over de keltiska och romanska lånderna. Den 3dje, Helg. II finns 
uteslutande i jåmforelsevis nordliga lander: Irland och det gamla 
Island. 

Hela denna utveckling maste ha legat fore den tid då Tors-
myten omnåmndes i Eddadiktningen (900-talet) och Germanus-le
genden upptecknades av Nennius (700-talet). De forstå stadierna 
maste alltså ligga ganska langt tillbaka. 

En sarskild punkt kraver en nårmare redogorelse. Den over
naturlige uppvåckaren år 1) i Torsmyten en hednisk gud, 2) i 
Helg. I (de romanska formerna) Vår herre, 3) Helg. I (de keltiska) 
och II: ett helgon. Det forstå passar onekligen bast till sågnen 
och år otvivelaktigt det ursprungliga. Att Vår Herre eller något 
helgon intar en hednisk guds plats, år ingalunda okånt varken i 
folktro eller i legend. En beståmd erinran om gammal mytisk 
forestållning synes dessutom dolja sig i legenden om S:t Mochua, 
vilken låter hjortar båra materialet (veden) till kyrkan, varest han 
slaktar och sedan återuppvacker dem, eller enligt en annan be-
råttelse anvånder hjorten såsom dragare for sin vågn. Detta ser 
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foga vårkligt men nog så mytiskt ut. och kommer en snarast att 
tånka på någon hednisk gud med hjorten som attribut. En dylik 
finnes åven bland de gamla gallerna; hans namn år Cernunnos 
(o: den behornade) och han framstålles med hjort- eller tjurhorn 
våxande fram ur huvudef. samt med hjort och tjur vid sidan. En 
dylik gud tyckes dolja sig bakom den med hjortar korande S:t 
Mochua. Samma forestållning forekommer åven i den korniska 
legenden om S:t Neot, som bygger en kyrka med hjalp av en 
hjort som lastdjur (ovan s. 97 not). 

Också helgonets forhållande till kon ser mera hednisk an egentligen 
kristen ut; men det saknar doek ej anknytningspunkter med gamla irska 
helgonlegender. Så berattar ett latinskt manuskript från omkr. år 1400, 
vilket anses gå tillbaka till irska håndskrifter från 700-talet, om S:t Kie-
ran eller Giaran av Glonmacnoise, att han hade med sig sin roda iilsk-
lingsko, „Odhuyr Ciarain", till S:t Finnians skola, dår hon forsag hela 
skoian med mjolk, oeh når kon dog, tog han dess hud, vilken åt den 
som dog liggande på densamma ansågs forlåna den eviga saligheten1. 
Hartill svarar som ytterligare utveekling i samma riktning vad vår ovan-
nåmnda yngre folktradition berattar om hur hans iilsklingsko aven forser 
hans arbetare med kott — genom det upprepade uppvackandet. 

Kanske legenden om en annan S:t Giaran, vilken samtidigt med sin 
nainne skall ha levat i Saigir, ger en antydan i samma riktning, i det 
den beskriver helgonets underbara rikedom på boskap: „Dår Yar tio dor-
rar på hans lagård, och tio kattar vid varje dorr och tio kalvar i 
varje katte oeh tio kor med varje kalv"2. Dock kanske detta blott ar 
att anse som en sagolikt overdriven beskrivning over Saigir-klostrets 
rikedomar. 

Det år sålunda troligt, att åven gamla keltiska gudagestalter 
har haft ett ålsklingsdjur att k6ra med liksom Tor med sina boc-
kar och understundom slaktat det till f6da åt månskor. Såkert 
år i varje fall, att inom det våsteuropeiskt-keltiska området fun-
hits en rik utveekling av uppvåckelsesågnerna, under det dessa på 
andra hall år nåstan okånda. 

Den enda fullståndiga typ som flnns u t a n f o r d e t t a vås t -
l iga o m r å d e bildas av Pelops-gruppen. Dess episka grundele
ment år det bortkomna benet alldeles som i vår Helg. I o. fl.; åven 
forekommer det med samma variationer som annorstådes (an det 
bortslarvade, ån det avsiktligt gomda); men detta episka motiv år 
utformat på ett mera konstfullt sått, i det benet ersatts med ett 
nytt av liknande material. 

1 Dictionary of national biography X 349. '* A. a. 350 (citat ur „Lebar-
Brecc"). 
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Sonderstyckandet och återuppvåckandet av en månska ger 
denna typ en påtaglig sårprågel. Till det keltiska typområdets 
lander når den blott i Ostalperna, varest tre varianter upptecknats 
och benersåttningen en enda gang trangt in i Våttetypen. Till det 
ovriga keltiska området har blott en mera ofullgången Pelops-form 
funnit vag, ej ens såsom sagen utan blott såsom episod i en saga. 
Både efter sitl innehåll och sitt område står Pelopstypen alltså 
såsom en fullt sjålvstandig utformning. oavhångig av den- stora 
keltiska alstringen. 

Utom Pelops-området och det stora keltiska området finns alls 
inga individuella former av de har granskade uppvackelsesagnerna 
utan endast varianter till några av de keltiska typerna. 

1. Varianter av Helg. I finns i Italien, hos rumånerna i Sie-
benbiirgen (rumånerna har ett ej obetydligt sagostoff gemensamt 
med italienarna), och hos tyskar i samma land (sakert som lån 
från de forrå): Vår herre belonar gåstfriheten genom att forvandla 
varje ben av det slaktade djuret till ett nytt får, — en mirakulds 
forstoring av uppvåckelsemotivet, som visar att detta år en av 
Helg. I a v l e d d form. 

2. Helg. II har på samma sått en utlopare utom sitl vanliga 
område i Torsmyten, dock ej någon bevisligt yngre form', utan 
tvårtom en mellanform melian Helg. I och II, som maste repre-
sentera ett aldre stadium an den sistnamnda. Men i varje fall år 
Torsmyten ej att betrakta som sårskild typ utan har sin beståmda 
plats som mellanlånk niellan två keltiska typer. 

14. Torsmytens urnpnm;/. 

Tidigare forskare har vanligen s6kt anknytningspunkter for 
Torsmyten inom nordisk folktro och diktriing. En nårmare gransk
ning harav ger emellertid avgjort ett negativt resultat. 

Av beslåktade forestållningar har naturligtvis Sårimnermyten 
forst och fråmst framdragits såsom viktig parallell, men det har 
redan framhållits, att vi hår snarare har att gora med en Schla-
raffenlandsfantasi, vari intresset for h u r djuret kan bli levande 
efter varje slaktning år lika med noll: hela saken omtalas ej, och 
en uppvf icka re behovs ej. 

Den nyislåndska sågnen om fårbenen utanfdr utilegumennens 
hus vilar endast på samma grundforestållning om benens betydelse 
såsom livets bårai'e, tillåmpad på våttarnas vårld, men den år alls 
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ej individualiserad, och sagnen såsom dikt betraktad har ingenting 
med Torsmyten at skaffa. — Det samma galler den norska sagnen 
om Maske Bjordal, som gjorde de sillar levande som man forsum-
mat knåcka ryggbenet på, men slåktskapen år hår om mojligt 
ånnu mindre, i det det. tydligen galler att omintetgdra mojligheten 
for nytt liv i benen. 

Vad slutligen den telemarkska julseden att samla alla avgnagda 
kottben vid ovre bordånderi betråffar, kan vi i den visserligen 
dunkelt spåra forestållningen om att benen har en viss betydelse, 
vilken forestålining hår tagit sig uttryck i en egendomlig kulthand
ling. Men i sin art avviker den icke från andra liknande offer-
seder, i varje fall icke genom något, som minner om Torsmyten1. 

Lika svart år att på annat rent germanskt område tråffa 
någon med Torsmyten vårkligen beslåktad diktning. • 

Helt annorlunda staller sig saken på keltiskt område, såsom 
vi redan visat. Hithorande folkdikfning år synnerligen rikt utveck-
lad och bildar ett stort sammanhang, i vilken Torsmyten passar 
in på en bestamd plats. Under sådana forhållanden kan det ej 
vara tvivel underkastat vart den hor hån: Den å r ej av nor -
d i s k t u r s p r u n g u t a n e t t lån från k e l t e r n a . 

Men ånnu ett sporsmål soker då ett svar. Har lånet skelt 
från irerna under vikingatiden, eller har det skett tidigare? Den 
senare mojligheten låter ej helt forneka sig. Under den aldre jårn-
åldern stod Nordens folk under ett starkt keltiskt inflytande, vilket 
ej upphorde med vår tideråknings borjan, då romersk kultur bor
jade gora sig gållande. Kulturstrømmen gick ju fortfarande huvud-
sakligen over Gallien. Sårskilt kan det beromda Gundestrup-
kårlet i detta sammanhang fortjåna nåmnas, i det guden Gernun-
nos. vilken såsom ovan påpekats mojligen varit den i hithorande 
sågner upptrådande, finnes avbildad på detsamma. 

A andra sidan finns motivet, det skadade benet, endast i irsk 
folktradition, aldrig hos de andra keltiska folken. For att antaga 
ett gammalt lån från keltisk mytologi maste man åven antaga mo
tivets forekomst inom traditionsområden, dår det nu år okånt. 

Den, frågan moter då, om Torsmyten kan avledas ur någon 

1 En slesvigsk folksagen om en tomte, som dodar en ko, ångrar sig och 
byter ut den mot en levande från en annan lagård (Mullenhoff, Sagen 324) rak-
nas av Mannhardt (Germ. Myth. 61) hit, men har.med sakerhet ej det minsta 
med hithorande forestallningar att gora. 
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av de nu kånda irska legend-formerna. Detta maste besvaras ne-
kande. Legenden om det skadade benet år såsom typ yngre i det 
den år forbunden med ett for den samma fråmmande byggmåstar-
motiv. Dåremot år det mojligt att forklara Torsmyten såsom en 
sammanblandning av Helgontyp I (den walesiska Germanuslegen-
den) och Helg. II (den irska Kieranlegenden)., Dess prågel av mel
lanform melian dessa båda tprde då kunna forklaras som en jam-
forelsevis ung sammanstopning av dem båda, och med det sinne 
for logisk diktbyggnad, som kånnetecknar • den nordiska, sårskilt 
den norrona, traditionen, ligger hari intet otånkbart. 

I sjålva vårket vill detta saga, att någon nordbo i våsterlån-
derna horde Germanuslegenden berattas i liknande form, som vi 
kånner från vikingatidens skrifter (Nennius, Hericus), och dårmed 
kombinerade de i irska legender forekommande motiven: eget djur, 
brutet ben. Den enklaste och dårfor naturligaste forklaringen år 
dock, att Torsmyten representerar någon forlorad keltisk form som 
var det vårkliga mellanledet melian Helg. I og II. Vi kan ej neka 
mojligheten av att en sådan mellanform berattats i vikingatidens 
Irland vare sig om ett helgon (Germanus, Kieran eller annan) eller 
om någon gammal gud. 

Såtillvida kan frågan om tiden for overforandet av det kel-
tiska stoffet ej besvaras med såkerhet. Den foljande undersoknin-
gen om Utgårdsresan kommer dock att kasta ljus åven over detta. 
Vad som står fast år, att Tors bockslaktning ej år inhemsk utan 
ett keltiskt lån. 



SKARPRETTERENS HUD 
EN BEMÆRKNING TIL OEHLENSCHLÆGERS ALADDIN 

AK 

H. HOLTEN-BECHTOLSHEIM 

Da Aladdin skal henrettes, siger Bødlen til sin Dreng: 
„Bred Huden ud, tag Øiebindslel frem, 
og ræk mig Sværdet under Kappen der!" 

At den, der skal henrettes, knæler paa en Hud, er et Træk, Oehl. har 
medtaget fra Eventyret. I den gamle Udgave af 1001 Nat fra 1757 —58 J 

staar det paagældende Sted: Saa snart Aladdin var kommen inden for, 
tog Bødelen fat paa ham, og efterat han havde taget Heden af ham, 
som han var bundet omkring Halsen og Livet med, b r e d t e han en 
Hud paa J o r d e n , som var farvet med en utallig Mængde Misdæderes 
Blod, som han havde henrettet! 

I A. L. Urimms tyske Udgave af 1001 Nat2 hedder det om Bødlen: 
Er h a t t e se in b l u t b e f l e c k t e s L e d e r s c h o n h i n g e b r e i t e t , worauf 
er die Verbrecher gewohnlich hinrichtete. Aladdin musste sich mit ver-
bundenen Augen darauf knieen . . . . 

I en moderne dansk Udgave3 staar: Aladdin var allerede knælet 
ned paa B ø d d e l e n s T æ p p e og var blevet bundet for Øjnene. 

Der kan ikke godt være Tvivl om, at baade Huden og Tæppet skal 
hindre, at Blodet kommer paa Jorden, naar Hovedet hugges af. Det der 
skal forsøges i det flg., er at forklare, hvorfor Blodet ikke maa komme 
i Berøring med Jorden. 

Den der har slaaet en anden ihjel, selv om det er af Vaade eller 
i Kamp mod Fædrelandets Fjender, bliver derved uren og farlig for andre 
at omgaas. Han maa opfylde visse Ceremonier: bade, ofre, danse, synge 
eller gøre andre Ting for at forsone den dræbtes Aand, der tænkes at 
kredse om sin Morder for at faa Hævn. Inden disse Fordringer er fyldest
gjorte, maa han leve alene i Skoven, bo i en særlig Hytte og bruge 
sine egne Spiseredskaber. Ingen tør for sin egen Sikkerheds Skyld have 
noget at gøre med en saa udsat^ Person. 

Et Par Exempler vil gøre dette tydeligt. I 4de Mosebog Kap. 31 
fortælles, at Israels Børn efter Herrens Befaling slaar Midianiterne ihjel. 

1 Tusende og en Nat, hvorudi paa en fornøjelig Jlaade fortælles allehaande 
selvsomme Arabiske Historier o. s. v., III Bind, Kbhvn. 17o8, S. 321. * Mahrchen 
der Tausend und Einen Nacht, Dritter Band, Frankfurt 1821, S. 150. s 1001 Nat, 
paa ny udgivet efter Vald. Thisteds danske Gjengivelse, Indledning og Noter 
af J. Østrup, Sehubothe 1895—96, Del 4, S. 249. 
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Derefter befaler Moses sine Folk at overholde flg. Renselsesceremonier 
(V. 19 ff.): „Lejrer Eder uden for Lejren i 7 Dage! Enhver af Eder, 
som har ihjelslauet nogen, og enhver, som har rørt ved en ihjel-
slagen, I skulle rense Eder paa den tredje Dag og paa den syvende 
Dag, I og Eders Fanger. Og ethvert Klædebon og alt Tøj af Skind og 
alt, hvad der er gjort af Gedehaar, og ethvert Trækar skulle 1 rense*. 
Og Præsten Eleaser befaler: „All det, som taaler Ilden, skulle I lade 
gaa gennem Ilden, saa bliver det rent; dog maa det renses med Ren-
selsesvandet. Men alt det, som ikke taaler Ilden, skulle I lade gaa gen
nem Vand. Og I skulle tvætte Eders Klæder paa den syvende Dag, saa 
blive I rene; og derefter maa I komme ind i Lejren1. 

I Oldtidens Rom spillede Laurbær en stor Rolle som Renselsesmiddel 
for dem, der havde udgydt Blod. Naar Feltherren efter en lykkelig endt Krig-
drog triumferende ind i Byen, fulgte hai'S Soldater hans Vogn med Laur
bær, for at de derved kunde betræde Byen, l i g e s o m r e n s e d e for D r a b e t 
paa M e n n e s k e r 2 . Ikke alene Soldaterne selv maatte renses med Laur
bær; ogsaa deres Spyd og Lanser, Feltherrernes Risknipper (lasces), selv 
den Brevtavle, der indeholdt Feltherrens Indberetning til Senatet, maatte 
smykkes med disse Grene3. Man vil rense sig for det Blod, man har 
udgydt, ved Hjælp af den hellige Laurbær, og derfor bliver Laurbær
grenen ensbetydende med Sejr og Glæde. Man kan bære Grenene i Hæn
derne, man kan tygge Bladene, eller man kan lægge dem under sig paa 
sit Leje. Derved forstaas vel vor Talemaade: At hvile paa sine Laur
bær; det maa betyde aldeles bogstavelig: Efter lykkelig Nedsabling af sin 
Fjende at lægge sig paa Laurbau'grene for at fri sig for de onde Følger 
af Drabet. 

Grunden til alle saadanne Forsigtighedsregler er Angsten for, at den 
dødes Sjæl, der er blevet fri og mægtig efter at være skilt fra Legemet, 
skal tage Hævn over Drabsmanden. Denne Frigørelse af Sjælen fra Le
gemet sker netop ved at udgyde Blodet. Blodet tænkes Gang paa Gang 
som et med Sjælen. 1 Mosebog, 9, 4 staar: Men Kødet med dets Sjæl. 
dets Blod, maa I ikke spise. 3, 17, I I : Thi Kødets Sjæl den er i Blodet.. 
Smstds, 14: Thi alt Køds Sjæl er dets Blod. 

Tanken, der bærer alle Renselsesceremonier, man underkaster sig 
efter at have udøvet et Drab, er altsaa denne: Sjælen er Blodet, dette 
Blod har jeg med Vold skilt fra Legemet og er maaske selv tilsølet deraf; 
Sjælen vil tage Hævn, og jeg maa sikre mig ved særlige Foranstaltninger. 
Ingen af mine Medmennesker vil have noget med mig at gøre, saa længe 
de kan risikere at blive trukket med ned i Undergangen. Enhver er 
sig selv nærmest. 

Den samme Tanke fører imidlertid til Foranstaltninger af en helt 
anden Art, hvorpaa det anførte Aladdinsted er et Eksempel. Man ræ
sonnerer saaledes: Falder Blodet paa Jorden, tager den mægtige Sja>l 
denne Jord i sin Besiddelse, og Mennesker mister Jorden, de kan ikke 

1 Frazer, The Golden Bough I, 327 ff. har mange flere Exempler. '•' Festus, 
Laurea t i milites; jf. Masurius hos Plitiius, Hist. natur. XV. 40. 3 Plinius, Hist. 
nat. XV, 40. 
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mere dyrke Jorden med Held. Det vil gaa dem, som det gik Kain, da 
han havde slaaet Abel ihjel: „Hvad har du gjort? Din Broders Blods 
Røst raaber til mig fra Jorden. . . . Naar du dyrker Jorden, ska l 
den ikke m e r e give dig s in Kra f t : ustadig og omvankende skal 
du være paa Jorden." I Sussex i England tror man, eller troede i 
hvert Fald for en Menneskealder siden, at den Plet Jord, hvor der faldt 
Menneskeblod, blev forbandet og var gold i al Fremtid. Naar australske 
Indfødte aarolader en Patient, sørger de for, at Blodet ikke falder paa 
Jorden, men de stænker det paa hinanden. Af samme Art er en Historie 
hos Thukydid, Bog II, Kap. 102. Alkmeon, Amfiaraos's Søn, slog sin 
Moder ihjel og maatte derfor flakke rundt fra Land til Land, fordi han 
intet Sted kunde (inde Ro for de plagende Rædselssyner o: Moderens 
Sjæl, der forfulgte ham for at faa Hævn. Først da han naaede til Echi-
naderne, en Øgruppe ved Acheloos's Munding, fandt han Ro. Disse Øer 
var nemlig dannede af Flodens Dynd, og de var e n d n u ikke t i l , da 
han d r æ b t e sin Moder . Følgelig var de ikke besmittede af det ud
gydte Blod, og der kunde han være. Denne Forestilling, at det Blod, 
der spildes paa Jorden, er en Dæmon, der tager Jorden i Besiddelse, 
til Tab for Mennesker, er parallel med Troen paa, at naar Tordenguden 
i Lynet farer ned i Jorden, vælger han sig derved denne Plet til Bolig, 
der saaledes bliver utilgængelig for Mennesker. Romerne indesluttede 
som bekendt et saadant Sted med en særlig Indhegning (puteal)1. 

Paa Grund af denne Angst for at miste den frugtbare Jord, man 
behøver til at leve, tager man ofte ved Henrettelser særlige Foranstalt
ninger for at hindre, at Forbryderens Blod kommer paa Jorden. Da en 
Kaptajn Christian blev skudt af Regeringen paa Øen Man i 16G0, blev 
det Sted, hvor han stod under Fxekutionen, d æ k k e t med h v i d e T æ p 
p e r , for at Blodet ikke skulde falde paa Jorden. Omkring 1688 hen
rettedes en Konge i Siam paa følgende Maade. Han blev sat i en stor 
Jernkedel og stødt i Stykker med Træmortere, fordi det var ugudeligt 
at blande det kongelige Blod med Jorden (man har glemt den egentlige 
•Grund og digter saa en anden). Andre siamesiske Henrettelsesmaader 
for kongelige Personer er at sulte dem ihjel, kvæle dem eller s t r æ k k e 
dem ud paa et S k a r l a g e n s k l æ d e og støde dem en Klods af duf
tende Sandeltræ i Maven, eller sy dem ind i en Lædersæk med en stor 
Sten og kaste dem i Floden; undertiden knækkedes Delinkventens Hals 
med Sandeltræs Køller, før han kastedes i Vandet. Flere Slægtninge af 
Kong Theebaw i Birma blev i 1878 taget af Dage, ved at man slog 
dem over Halsen med en Bambusstok, i kristne af fornem Byrd skulde 
henrettes paa Madagaskar; for ikke at spilde deres Blod brændte man dem2. 

1 Adjunkt Ohrt har gjort mig opmærksom paa Apostlenes Gerninger Kap. 1, 
hvor det hedder om Judas, at han styrtede ned og brast itu, og alle hans Ind
volde væltede ud, hvilket ogsaa er blevet vitterligt for alle dem, som bor i Je
rusalem, saa at den Ager kaldes paa deres eget Maal Hakeldama, det er Blod
ager. — Skulde Meningen med dette Navn ikke være denne: Paa denne 
Mark er spildt Blod, og den er følgelig ikke mere anvendelig for Mennesker? 
2 Frazer. Anf. Skrift 354, hvor flere Exempler kan findes. — Theebaw er den 
engelske Stavemaade af Kongens Navn. 
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1 Aladdinsagnet siges der intet om, hvorfor Aladdin skal knæle paa 
Huden, naar han skal henrettes; men efter de anførte Analogier synes 
det mig utvivlsomt, at det er, for at h a n s Blod ikke skal s p i l d e s 
paa J o r d e n og- d e r v e d g ø r e d e n n e t abu for de e f t e r l e v e n d e . 

Jeg tilføjer endnu et Par Exempler, som jeg skulde tro hører hjemme 
i en saadan Tankesammeuhæng, selv om det ikke udtales direkte1. 

1. I Eyrbyggja Saga Kap. 20 fortælles om, hvorledes Katla gen
tagende Gange skjuler sin Søn Odd mod hans Efterstræbere ved at om
skabe ham til en Rok, en Gedebuk og et Svin, men til sidst bliver uhel
dig, da Geirrid kommer til. „Geirrid kastede Kappen af sig og gik til 
Katla, tog en Sælbælg, som hun havde taget med sig og drog den over 
Hovedet paa Katla; derpaa bandt Ledsagerne den til forneden". Nu blev 
Odd fundet og hængt, hvorefter man slog Katla ihjel med Sten. 

Hvorfor Katla faar Bælgen over sig, siges der intet om i Sagaen, 
men det synes mig rimeligt, at der bagved ligger en Angst for at spilde 
Blodet paa Jorden. Herpaa kunde ogsaa Døden ved Stening tyde. Me
ningen med denne Straf er vel, at man ikke vil have sine Vaaben smittede 
af den dræbtes Blod (jf. ovenfor de romerske Soldalers Skik at rense 
deres Spyd med Laurbær), og derfor dræber man Delinkventen med 
Stenkast. De til Grund liggende Tanker tror jeg altsaa er disse: Jorden 
maa ikke gøres tabu, derfor skal Bælgen over Personen; vore Vaaben 
skal ikke gøres tabu, og derfor sker Drabet ved Stenkast. 

2. I Gisle Surssøns Saga optræder en Mand ved Navn Torgrim 
Nev. Han fremføres (Kap. 16) med disse Ord: „Han var fuld af Trold
dom og Hexekunster og var saa slem en Seidkarl, som nogen kunde 
være". Det tog da ogsaa en Ende med Forskrækkelse for ham (Kap. 21). 
Gisle Surssøn drager til Nevstade og tager Torgrim Nev til Fange og 
fører ham til Saltnæs (hvor hans Søster, der ogsaa drev Sortekunster, 
nylig var blevet stenet ihjel), drager en Bælg over Hovedet paa ham, 
lader ham stene ihjel og dynge til med Sten ved Siden af Søsteren. 

Heller ikke paa dette Sted giver Sagaen den fjerneste Antydning 
af, hvorfor man vælger netop denne Henrettelsesmaade. 

3. I Vølsungesaga (Kap. 4-0) fortælles, at Svanhild, Sigurd Faavnes-
banes Datter, og Randver, Jørmunreks Søn, fatter Elskov til hinanden 
paa Vejen til Kong Jønnunrek, hvis Brud Svanhild skal blive. Bikke 
fortæller det til Kongen. Han lader sin Søn hænge. Bikke sagde: 
„Intet Menneske har du større Grund til at være ond imod end mod 
Svanhild. Lad hende dø med Skam". Kongen svarer: „Den Beslutning 
vil vi tage". Derpaa blev hun bundet i Borgleddet, og der blev jaget 
Heste frem imod hende. Men da hun aabnede Øjnene, turde Hestene 
ikke træde paa hende. Og da Bikke saa det, sagde han, at man skulde 
drage en Bælg over Hovedet paa hende. Dette blev gjort, og derpaa lod 
hun sit Liv. 

1 Henvisningen til de 3 Tilfælde fra nordisk Literatur skylder jeg Adjunkt, 
Dr. Ussing. [Hensigten har utvivlsomt været at undgå heksens „onde oje", 
se Laxdølasaga k. 37 f, Hrolfssaga kraka k. 22, og Feilberg. Der bose blick in 
nordischer iiberlieferung, Zs. des vereins f. volkskunde, 1901. 309 ff. Odg]. 
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I denne Saga faar den dødsdømte Bælg over sig for at skjule hendes 
skarpe Blik i Dødsstunden. Hos Saxe, som fortæller Historien i 8de 
Bog, siges imidlertid, at Hestene vægrede sig ved at træde paa hende, 
fordi hun var saa smuk. Dette gør Indtryk paa Kongen, der er ved at 
give hende fri, men Bikke kommer til og siger, at naar hun laa med 
Ansigtet opad, skræmmede hun Hestene med sin grufulde Galdren; de 
kunde kun træde hende under Fødder, naar hun laa næsegrus. Det var 
ikke sandt, ti han vidste godt, at hendes Fagerhed var hendes Frelse. 
Hun blev da vendt med Hovedet ned ad og lod saa sit Liv under Heste
hovene. 

Jeg skulde tro, at den oprindelige Sammenhæng har været denne: 
1. Hun skal dø med Skam o: trampes ihjel af Dyr. 2. For at hendes 
Blod ikke skal spildes, faar hun (i Vølsungesagaen) Bælg over sig. — Da 
senere den oprindelige Hensigt glemtes, opfattes Bælgen som et Middel 
til at skjule hendes Blik. 

4. I Oldtidens Rom var Straffen for den, der havde dræbt en nær 
Slægtning, at blive pisket og dernæst syet ind i en Sæk sammen med 
en Hund, Hane, Slange og Abe og saa kastet i en Flod eller i Havet. 
Kejser Hadrian bestemte, at Sækken ogsaa kunde kastes for de vilde Dyr. 
Sagen er bekendt fra Ciceros Tale for Roscius (jf. Justinian, Institutiones 
4, 18, 6 og Digesta 48, 9, 9). 

Hadrians Bestemmelse kan vi se bort fra som et sent Paahit. Men 
hvad Mening er der i det andet? Jeg vil prøve at gætte, med Fare for 
at gætte galt. 

To Ting synes at være blandede sammen. Naar Forbryderen puttes 
i Sækken og druknes, ligger det nær deri at se et Forsøg paa at skille 
sig af med ham uden at risikere nogen Ulykke af hans Blod, paa samme 
Maade som i den anførte siamesiske Henrettelsesmaade. 

Vanskeligere at forklare er Meningen med Dyrene. Her ligger rime
ligvis en helt anden Tanke bagved, nemlig følgende. — Naar en Mand 
dør, gaar hans Sjæl til den anden Verden, og ved Begravelsen af hans 
Legeme dræber man hans Hustruer, Trælle, Heste og vedlægger hans 
Vaaben, for at Aanderne fra alle disse Mennesker, Dyr og Ting kan følge 
ham til den anden Verden og tjene ham der. Befordrer man nu en 
Forbryder til den anden Verden, vil det være naturligt kun at give ham 
et foragteligt Tjenerskab med; man finder ikke, det er nok at straffe 
ham med Tab af Liv, men man giver ham ogsaa en Mindremands Stilling 
i den næste Tilværelse. 

Det er formodentlig den samme Tanke, der laa bag Kong Frodes 
Bestemmelse, at en Tyv skulde nagles til Galgen med Jernspiger gennem 
Senerne, og en Ulv skulde hænges ved Siden af ham. Saxe, der for
tæller Historien i 5te Bog, bemærker, at Hensigten med Ulven var at 
vise, at et slet Menneske maatte regnes lig et vildt Udyr, og at de to 
burde lide samme Straf, — en Forklaring som enhver kan fornemme 
er Frugt af en uforstaaende Reflexion. — 

Tilbage staar nu blot at understrege, at disse Forsigtighedsregler 
med Blodet især anvendes over for Personer, der anses for at have 
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særligt stærke aandelige Kræfter, og hvis Sjæle derfor, naar Blodet spildes, 
kan gøre særlig Skade. Katla og Torgrim Nev er notoriske Troldfolk, 
og man maa behandle dem med Forsigtighed, naar man vil dræbe dem. 

Naar kongelige Personer behandles med samme Omtanke, er Grun
den simpelthen den, at jo længere man naar ned i primitiv Livs- og 
Samfundsopfattelse, des mere bliver Kongen en Person, der raader over 
Trolddomskræfter, som alene berettiger ham til hans ophøjede Stilling. 
Navnlig har han den Opgave at skaffe Sol, Regn og Vind til rette Tid 
og i rette Mængde; kan han ikke det, slaar man ham ihjel som ubrug
bar. Derfor er det fuldkommen forstaaeligt, at en siamesisk Konge stødes 
i Stykker med Mortere i en Jernkedel, at kongelige Personer i samme 
Land knuses liggende paa et Tæppe, og at Kong Theebaws Slægtninge 
i Birma slaas med Bambusstokke over Halsen. Samme Betragtninger 
gælder over for de 4 f o r n e m m e kristne paa Madagaskar, der blev brændt, 
og den f o r n e m m e Svanhild, der fik Bælg over sig. 

Hvis den fremsatte Forklaring af Romernes Straf for dem, der 
myrdede nære Slægtninge, er rigtig, er det let at forstaa, at man viste 
særlig Forsigtighed ved Henrettelsen af disse Menneskeuhyrer. For den 
primitive Mand er den store Forbryder et Væsen af samme Art som en 
Troldmand eller en Fyrste; de er alle Væsener med overmenneskelige 
Kræfter, og den moralske Forskel, der for os stiller Forbryderen paa sin 
særlige Plads, existerer ikke for en saadan Tankegang. Den store For
bryder er en dæmonisk Person som Kongen og Troldmanden. 

Men bag denne Forsigtighed med de udkaarne Menneskers stærke 
Sjæle ligger der en Tankegang, der krævede Forsigtighed ved Udøsningen 
af e t h v e r t Menneskes Blod. Et Levn af en saadan Tro kender vi som 
omtalt fra Sussex, og det er naturligvis ingen Tilfældighed, at det er hos 
australske Indfødte, de lavest staaende af alle nulevende Mennesker, at 
man ved en saa dagligdags Begivenhed som Aareladning sørger for, at 
Blodet ikke falder paa Jorden. 

Vi vender tilbage til Aladdin. Han er som Sultanens Svigersøn hæ
vet op i fornem Stand og burde alene af den Grund henrettes med mere 
Forsigtighed end almindelige Mennesker. Heraf er der imidlertid ikke 
Spor i Æventyret, han henrettes paa den samme Hud som alle andre 
Forbrydere. /Eventyret er paa dette Punkt saa primitivt, at det minder 
om Tankegangen hos australske Indfødte; næsten alle de andre anførte 
Exempler tilhører et Kulturlag, hvor gamle Skikke kun er bevaret for 
de særligt udvalgte. 

Naar den primitive Mand mærkede Blodet hamre i Pulsaarene i 
Hals, Haandled og Fodled, saa opfattede han det, som om Sjælen søgte 
at bryde ud af sit Fangebur, og det var vel derfor, han lagde Ringe om 
Hals, Vrist og Ankel for at holde sin Sjæl fast. At se Blodet strømme 
ud af et Saar paa Jorden maatte fylde ham med Gru, det røvede et 
Menneske hans Liv, det tog Jorden fra de efterlevende, det frigjorde en 
hævngerrig Aand, der fremfor alt vilde tage Hævn over Drabsmanden: 

Blut ist ein ganz besondrer Saft! 
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BJOVULF. 

Bjovulf oversat af Adolf Hansen og efter hans død gået efter og fuld
ført samt forsynet med en indledning og en oversættelse af brudstykket om 
Kampen i Finsborg af Viggo Ju l i u s von Holstein Ra th lou . Udgivet 
ved Oskar Hansen. Gyldendalske boghandel 1910. 

Det var kendt for ikke få, at Adolf Hansen i de sidste år af sit liv 
havde syslet med en oversættelse af Beovulfdigtet. Det var det sommer
feriearbejde han år efter år vendte tilbage til. Den hele dansk-sproglige 
dragt det skulde have optog ham på det stærkeste; han studerede endogså 
folkevisernes sprog, for at se hvor meget deraf der lod sig udnytte. Han har 
udgivet en prøve af oversættelsen (Dansk Tidsskrift 1904) og enkelte 
venner har set storre dele af hans håndskrift og glædet sig ved det på 
én gang friske og vægtige værk som det tegnede til at blive. 

Efter hans død (3/2 1908) fandtes dog oversættelsen i ufærdig stand. 
Den renskrift, hvori det meste forelå, lod åben plads for en del steder 
hvis mening var dunkel eller omstridt; også skrivemåden af navnenes 
former stod der ofte tom plads for: han havde til en begyndelse tænkt 
sig den rent angelsaksisk, men blev efterhånden mere fortrolig med den 
tanke at gore den ret nordisk; og det hele var overbroderet med en 
uendelig mængde blyantsvarianter, henstillede til nærmere overvejelse. 

Det var ingen let opgave, der af den afdødes slægt overdroges bi
blioteksassistent Holstein-Rathlou, at gore dette arbejde trykfærdigt. Men 
det er lykkedes på fortræffelig måde. Uden at trænge selvstændig ind i 
Beovulfforskningens mange vanskeligheder har han fordybet sig i den 
Adolf-Hansenske oversættelses ånd og stemplet alt til en helhed. Og når 
man nu læser den som f æ r d i g t værk, må selv den der har kendt over
sættelsen forud studse ved det storværk her er skabt. Uden at bryde 
med den angelsaksiske digterstils patetiske fylde og hang til at brede sig 
i sideæmner ligger der for os et digterværk på det reneste og ypper
ligste dansk, et værk som man nyder med sit øre og hvis indhold dan
ner billede for ens sans. Disse svulmende og dog stærke rytmer beta
ger en, så man ganske glemmer at sporge om kommentar til enkelt
hederne — netop fordi hver enkelthed forsvinder ind på sin plads i 
helhedsindtrykket. Digtets sidste store afsnit — heltens dødsviede drage-
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kamp — der ellers for den almene bevidsthed står som det forholdsvis 
langtrukne — får, læst hqjt i denne oversættelse, en betagende magt 
som af en digterånd der helt er fyldt af sit æmne, en ustandselig riven 
med i situationens storhed som i en græsk tragedie. Man føler at man 
kommer nærmere ind mod det hjærtelag, hvormed digteren og hans 
oldtidstilhørere opfattede Beovulfkampen. 

Dette bor alle, der sysler med vor fjærne fortid, mærke sig: at vi 
h a r en Beovulfoversæltelse, der værdig lægger det gamle åndsværk frem 
for enhver der vil kende det. 

Det havde været Adolf Hansens hensigt også at give os hele Beo-
vulfdigtets skæbne fra dets kilder og til dets rolle i nyere tids forskning 
og digt. Det er kun blevet til notitser og penneprøver; og opgaven må 
ligge til nogen anden. Men det vi har fået er i sig selv godt nok, og 
er det bedste. A. O. 

NORDISKE OG TYSKE BØNDERGÅRDE. 

K. Rhamm, Ethnographische Beitråge zur gcrmanisch-slavischen Alter-
tumskunde. 1. Teil: Die Grosshufen der Nordgermanen. — 1. Abteilung: Ur-
zcitliche Bauernhot'e in germanisch-slnvischen Waldgebiet. 1. Teil: Altgerma-
nische Bauernhofe im Obergange vom Saal zu Fletz und Stube. Braunschweig 
1905—8. XIV + 853 + XXXII + 1117 ss. 

Et ualmindelig bredt anlagt, omfangsrigt og grundigt værk, bygget 
på årelange indsamlinger og studier, og røbende en forbavsende kend
skab til selv de mindste enkeltheder i vidt spredte landes agrarforhold 
og bygningsskik. At give en blot ganske kortfattet oversigt over det om
fattende arbejdes hovedindhold og synsmåder er imidlertid en næsten 
uoverkommelig opgave; ti ligeså grundigt forf. går til værks, lige så 
uoverskueligt og vanskeligt at finde sig til rette i er hans arbejde, og 
overfor adskillige af hans enkeltundersøgelser er man noget i vilderede 
med, hvad betydning de egentlig har for sammenhængen og helheden, 
ligesom man stundom har noget ondt ved at få fat på de almindelige 
slutninger, som forf. drager ud af det kæmpemaessige stof han har san
ket sammen, i det helheden stundom så at sige drukner i alle enkelt
hederne. Og det er synd for hans store værk, der i virkeligheden er 
så rigt på skarpsindige og tankevækkende undersøgelser, og som først 
og fremmest udmærker sig fremfor så megen anden tysk forskning på 
bygningsskikkenes område ved i størst mulige omfang at støtte sig til et 
med stor flid og ihærdighed indsamlet etnografisk materiale (o: oplys
ninger om bøndernes overleverede bygningsskik i de forskellige egne og 
lande), medens den filologiske fortolkning af gamle tekster med rette 
sættes i anden række. Man tilgiver derfor let forf., at han stundom har 
en noget overdreven tillid til dette materiales rækkevidde og ingenlunde 
altid holder sig indenfor det sandsynliges grænser i sin iver for at spore 
levninger af oldtids sæd i nutidens bøndergårde. På den anden side må 
det siges at vanskeliggøre bedømmelsen af værket en del, at de to ud-

Danske Studier 1910. 8 
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komne dele næppe kan siges at rumme dets egentlige kærne, knude
punktet i forfatterens undersøgelser, men snarere må opfattes som for
arbejder til værkets egentlige hovedafsnit om de østtyske bøndergårde og 
deres mærkelige oldtidspræg, som den tyske forsker R. Henning allerede i 
1882 henledede opmærksomheden på1. 

Særlig det første bind er mere løseligt knyttet til værkets hovedæmne, 
idet det udelukkende handler om agrarforhold, navnlig om landsbyjordens 
inddeling og om de forskellige flademål og vurderingsenheder der i gam
mel tid har været i brug i Norden og England; forf. ønsker nemlig at 
fastslå driftens størrelse på den normale bondegård, inden han går over 
til sit egentlige æmne, bygningsskikkene. Forfatteren har sat sig til -op
gave at påvise, at det danske bol, den svenske attung, den engelske 
hide er store enheder, der svarer til 3—4 af de tyske hufen; og han 
gør sikkert med rette gældende, at disse inddelinger går langt tilbage i 
Oldtiden — en betragtning der vist ialfald for det danske bols vedkom
mende støttes af sproglige grunde (ordets sammenhæng med bo, by, 
bonde o. s. fr.). Grundbetydningen af ordet bol skulde da være: såmegel 
af landsbyens jord som kræves til en hel families underhold; senere blev 
bolet udstykket i mindre dele, således at i Middelalderen en fjerding af 
et bol nogenledes svarede til størrelsen af en typisk (mindre) bondegård. 
Forf. hævder, at al let tilgængelig jord allerede i Oldtiden var indtaget 
til dyrkning, og fejder mod P. Lauridsens antagelse om at først indførel
sen af solskifte på Valdemarstiden bragte ordnede forhold til veje i lands
byerne; befolkningsoverskuddel (som regel de yngre sønner, forsåvidt 
ikke den yngste søns arveret var gældende lov) blev enten hjemme på 
den fædrene gård som hjælpere, eller også bosattes de på byens forte 
som mere eller mindre jordløse husmænd (kotkarle o. 1.), fribårne mænd, 
men dog socialt set lavere stillede end de egentlige bols-bønder; trællene 
tillægger forf. derimod ikke så stor betydning som ellers almindelig an
taget. — I det næste hovedafsnit (om de oldengelske flademål) påviser 
forf., at det i Nordengland (Danelagen) gængse mål plonghland svarer 
til det danske bol, og dels underafdelinger husbandland og oxengang til 
fjerding og olting af bol; ved plonghland forstodes oprindelig så megen 
jord som kunde drives ved en plov forspændt med otte okser (forf. tæn
ker her på de svære gammeldags hjulplove, der også kendes her Ira 
Danmark, i modsætning til de lettere ardere). Årsagen til at man ikke 
slet og ret overførte betegnelsen bol fra Danmark til England søger forf. 
deri, at bolene hjemme i Danmark sandsynligvis allerede dengang var 
voksede adskilligt ud over omfanget af det med én plov dyrkelige land 
— en betragtning, som dog vanskelig rimes sammen med den kends
gerning (der synes at være undgået forf.s iøvrigt så omhyggelige gransk
ning), at ordet bol fandt indgang i Normandiet, hvor det betød et min
dre jordbrug, en bondegård2. — Forf.s tredje hovedafsnit omhandler det 
danske bol; han undersøger først den gamle sællandske skyldjordsbereg-
ning og hævder, at de gamle bol har holdt sig uforandrede på Sælland 

1 R. Henning, Das deutsche Haus, Strassburg 1882. 2 Léop. Delisle, 
Etudes sur la Condition de la Glasse agricole en Normandie, s. 396—7. 
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ned igennem Middelalderen og til trods for deres indbyrdes afvigende 
størrelser er blevne ansatte hvert til 1 mark i skyld; grundlaget for 
denne Valdemarstidens skyldansættelse (census) har efter forf.s mening 
snarest været den lovmæssige landgilde af jorden (derimod ikke'udsæden, 
der på skyldansættelsens tid formentlig var adskilligt højere). Overhovedet 
tænker forf. sig, at marken med de.ns underafdelinger (øre, artug) ikke, 
som ellers antaget, oprindelig er en vægtenhed, men et kornmål. — Den 
jydske guldvurdering opfatter forf. således at jord til otte mark guld ud
gjorde et helt bol (fuld plovs land), og mener på denne måde bedst at 
bringe overensstemmelse til veje mellem det jydske og det sællandske 
bol. — De følgende afsnit handler om den svenske altung, der svarer 
til det danske bol, om den engelske jard, samt om den angelsaksiske 
stænderdeling, hvis oprindelse forf. vil føre tilbage til tiden inden Ang-
lernes og Saksernes udvandring til England. 

Med andet bind, der væsentlig handler om det oldsaksiske og det 
oldnordiske hus, kommer forf. nærmere ind på sit egentlige æmne. En 
meget omhyggelig og udtømmende undersøgelse vier han først den sak
siske hustype: han fastslår dens mange forskellige afarter og dvæler 
særlig længe ved det egentlige beboelsesrum, rummet omkring arnen, det 
såkaldte flet, der er midtpunktet i huset, hvorfra husbonden på en gang 
kan overse hele sin bedrift og da særlig det store logulv (dele) med 
kobåse og hestestalde ved siderne. Ordet dele forklarer forf. vistnok 
rigtigt som afledt af dal, så dets betydning bliver „den nedre ende af 
huset" i modsætning til den øvre ende, flet; med diele (— dansk tilje, 
bræt, planke) har det formentlig intet at gøre. Ordet siddels, der er 
gængs i Holsten og Sydslesvig som betegnelse for hele arnerummet, er 
efter forf.s mening nær i slægt med det sønderjydske sædehus og måske 
afledet af dette ord (der iøvrigt også kendes fra nørrejydsk og i det hele 
gammeldansk sprog1). Forf. vil udlede den saksiske hustype af den old
saksiske sal (der opfattes som væsentlig overensstemmende med den nor
diske hal eller sal), dog således af salen i egentlig (snævrere) forstand 
var forbeholdt de hojbårne („ædelingerne"), der udelukkende brugte den 
til beboelse (og måske hestestald), medens selve den saksiske hustype, 
der forener mennesker og husdyr under samme tag, hører hjemme hos 
den jævne bondestand. I det hele må det kaldes en interessant og 
frugtbar synsmåde, når forf. opfatter forskellen mellem den gårdtype, 
hvor bonden selv bor sammen med eller i umiddelbar nærhed af sine 
husdyr (den saksiske og for en stor del også den frankiske type), og den 
gårdtype, hvor der — som mange steder i Norden — skelnes mellem 
mandgård og ladegård, som udslag af gammel standsforskel, og i denne 
sammenhæng får hans undersøgelser i første bog om forskellen mellem 
det store nordiske og det lille tyske bol øget interesse. 

Særdeles fortjenstfulde er også forf.s undersøgelser angående forholdet 
mellem saksisk, frisisk og engelsk bygningsskik; han hævder, at det en
gelske (angelsaksiske) hus så lidt som det frisiske synes at røbe slægt
skab med det oldsaksiske: den frisiske gård er kun tilsyneladende en 

1 Se Kalkars og Feilbergs ordbøger (art. sædehus og siddehus). 
8* 
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enkelt helstøbt bygning ligesom den saksiske, men består i virkeligheden 
af en række forskellige „huse", samlede under fælles tag. Dog må den 
ejendommelige frisiske byggemåde med det store tag, båret af to rækker 
hovedstolper i stor indbyrdes afstand (c. 20 fod) sikkert gå langt tilbage 
i Middelalderen, hvad der bl. a. ses af det hos Sakse bevarede sagn om 
kong Gudfreds Friserskat: den skulde udredes i et hus på 240 fods 
længde, bestående af 12 fag eller gulve, og når mønten kastedes i et 
skjold i den ene ende af huset, skulde den kunne høres klinge i dets 
anden ende. Dette sagn, der stemmer med en gammel frisisk lov, hvor
efter skattens mønt skulde kunne høres klinge i et bækken over 9 fag 
hus, synes nemlig at vise, at de 20 fod lange fag eller gulve allerede i 
den ældste Middelalder var i brug i Frisland1. 

Ikke fuldt så tilfredsstillende er forf.s behandling af den sønderjydske 
eller som han kalder den, den cimbriske (slesvigsk-ditmarsiske) hustype; 
ud fra teorien om Sønderjylland som Anglernes gamle hjemland har 
forf. en alt for stor tilbojelighed til at konstruere en særskilt sønderjydsk 
gårdtype afvigende fra den i det øvrige Danmark gængse bygningsskik, 
idet den i store strækninger af Sønderjylland almindelige enlængede gård 
ophojes til det typisk „cimbriske" hus i modsætning til den firlængede 
danske bondegård. Forf. synes herved at overse — hvad der bl. a. af 
P. Lauridsen er blevet gjort gældende med stor styrke — at ligesom den 
„danske" firlængede gård strækker sig et godt stykke ned i Nordslesvig, 
således findes den „cimbriske" enlængede gård hist og her over store 
strækninger af det sydlige Nørrejylland, fremdeles på Læsø, på de syd
fynske øer samt i ældre tid på Cåland. Forholdet mellem de to typer 
er da ikke klaret ved at antage den ene for „cimbrisk" og den anden 
for „dansk"; det er adskilligt mere indviklet end som så; måske skal 
forskellen mellem enlænget og firlænget gård på dansk område slet ikke 
tydes etnografisk, men hænger snarere sammen med en oprindelig ulig
hed i kår og stand, der giver sig udslag i bondens nærmere eller fjær-
nere samboen med sine husdyr — en synsmåde, som forf. selv anden
steds er dybt inde på, og som også støttes af det citat af Islandske 
Æ ventyr, han anfører efter V. Guåmundsson2, og som går ud på, at på 
mindre gårde i Danmark var det almindeligt, at man lige fra stuen gik 
ud i stalden. Det havde sikkert været adskilligt bedre, om forf. havde 
forfulgt denne tråd, i steden for at udtale (s. 518), at man ikke finder 
spor af „dansk" indflydelse i den gamle „cimbriske" bygningsskik. Over
hovedet nærer forf. en vis overtro på den formentlig i den grå Oldtid 
sledfundne „indvandring" af Daner tilJylland og skyder langt over målet 
i sin iver for at efterspore dens virkninger endnu i vore dages bygnings
skik, ja han gentager endog den fra tysk side fremsatte løse påstand, at 
Jyderne ikke er „vaskeægte" danske. — Og når forf. — her delvis i 
tilslutning til P. Lauridsen — vil faslslå, at den typiske enlængede søn
derjydske bondegård har tærskeloen i midten, mellem stald og opholds
rum, stemmer det næppe overalt med de virkelige forhold. I inventar 

1 Sakse ed. Muller s. 437. — Henning, Das deutsche Haus s. 160. 2 Valtyr 
GuSmundsson, Privatboligen paa Island i Sagatiden s. 65. 



NORDISKE OG TYSKE BØNDERGÅRDE 117 

over bøndergårde på Als fra 174-7 (i Rigsarkivet) nævnes rummene i 
hvert fald i følgende orden: Salshus, stald, og lo ved salshuset; et en
kelt sted hedder det: salshus, stald, og korshus ved nordsiden af stalden. 
Selv på enkelte større gårde i Nordslesvig fandtes stalden i samme længe 
som beboelsesrummene; på den kgl. „pensiousgård" Refsø (hørende til 
domænegodset i Haderslev amt) bestod ifølge invenlar af 1735 (i Rigs
arkivet) „vane- eller salshuset, med fæ- og kornhus, som kaldes her
mands stald og ved vånehuset er ibygt", af ialt 30 fag; deraf 5 fag 
salshus, 4 fag til svende- og drengekamre, hestestald m. m., (> fag til 
hestestalde, 15 fag til fæhus1. Og på Rødding „pensionsgård" i Haders
lev amt nævnes 1704 et vånehus på 20 fag, nemlig 3 fag stue, 5 fag 
køkken, 4 fag baghus med ovn og skorsten, 2 fag svendekamre, 6 fag 
oddel (o: kostald). Det må tilfojes, at de andre samtidige inventarer 
over domænegårde i Haderslev amt aldeles overvejende viser den tre
eller firlængede gårdtype, og at det altså dengang hørte til undtagelserne 
at de større gårde heroppe i Nordslesvig var byggede i én længe eller 
endog blot havde stalde i salshuset; på de mindre gårde var dette der
imod det almindelige, dog således at laden oftest var en særskilt byg
ning2. Her støder vi således atter på den ovenfor fremhævede forskel 
mellem den mindre enlængede og den større firlængede gård, hvormed 
dog ikke skal være sagt, at man uden videre tør udvide denne i Nord
slesvig typiske forskel til også at gælde for det øvrige danske område. 

Forf.s følgende hovedafsnit handler om „den urnordiske sal og over
gangen fra sal til stue". Forf. fremstiller først sagatidens bygningsskik 
i nøje tilslutning til Vallyr Guumundsson og gør rede for de tre beboel
seshuse, der fandtes på hver noget større gård: stue, ildhus (omtrent = 
køkken) og skåle (sovesal), og hvortil der sluttede sig et eller flere bure 
eller boder. Dernæst går han over til Eddakvadenes sal eller hal, hvis 
navn især på jydsk, også sønderjydsk, har holdt sig som betegnelse for 
beboelseshuset (salhus, sals), og dvæler vidtløftigt ved betydningen af de 
ord der betegner dette rums indre udstyr: flet, gulo og bænk. Forstå
elsen af de lo sidste glosser frembyder ikke større vanskeligheder, da de 
har holdt sig i de nordiske sprog til vore dage uden afgørende ændrin
ger i betydningen. Flet er derimod forlængst udslettet af de nordiske 
folkemål; ordet synes at have betegnet en art overgang eller mellemting 
mellem de to andre, en bred forhojning langs væggene, særlig lang
væggene, hvorpå bænke og borde kunde stå, og som også i sig selv 
kunde bruges til sidde- eller liggeplads. Flet har rimeligvis ofte ligget i 
hojde med det omgivende jordsmon (og i så fald snarest været af stam
pet ler), hvorimod gulvet (med langildene) har været gravet lidt ned i 
jorden. Når Sakse (Mullers udg. s. 722) ved skildringen af blodgildet i 
Roskilde 1157 fortæller at kong Knud Magnussøn bredte sin kappe på 
jorden (in terrum) og indbød Thetlev til sæde derpå, må man sikkert 
netop tænke sig denne scene foregå på et sådant flet langs kongehallens 

1 Disse sidste 15 fag var dog tilbyggede efter 1682, da der i et inventar 
fra dette år udover de 5 fag salshus og de 4 fag olkamre m. m. kun nævnes 
6 fag som kaldes følstalden. ! P.Lauridsen i Hist. Tidsskr. 6. R. VI s. 82ff. 
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vægge; på selve gulvet vilde kongen næppe enten sætte sig selv eller 
byde en gæst til sæde, men kanten af flet kunde nok bruges som sidde
plads, og måske betød ordet bænk oprindelig netop denne forkant af flet, 
der muligvis ofte kan have været klædt med fjæle. — Forf. skelner be
stemt mellem -flet og det yngre set, der vel betegner en med flet be
slægtet indretning, men tømret af „stokke* og væsentlig hjemmehørende 
i sagatidens soverum. Disse „sætstokke" må efter forf.s mening forklares 
som „indsatte stokke", tværstokke indpassede i væggens bjælker eller 
mellem hovedstolperne og væggene, hvorimod han forkaster den af Valtyr 
GuOmundsson fremsatte antagelse, at set oprindelig skulde betyde sæde. 

Forf. går dernæst over til at skildre den i Middelalderen fremtræng
ende nye hustype, stuen — et ord der synes indkommet øst fra og op
rindelig sikkert har betegnet den med stenmuret ovn udstyrede badstue 
(til dampbad)1. Det nye opholdsrum, der fortrængte den gamle sal eller 
hal, har af badstuen lånt ej blot navnet, men også — i al fald i det 
vestlige Norge og flere andre steder — ovnen, der fortrænger de gamle 
„langilde" midt ned ad gulvet, samt navnlig den trin-eller trappelignende 
forhojning, pal, hvorpå man sad eller lå under dampbadet. Udviklingen 
er særlig typisk i Norge; men pallen kendes iøvrigt også fra gammel
dags huse i Nørrejylland. — Et særskilt kapitel handler om „levninger 
af salen i stuehuset". Forf. hævder, at hos den jævne bonde svarede 
sal omtrent til ildhus og anvendtes altså også til madlavning, og han 
påpeger med rette, at i vidtstrakte egne af Jylland er navnet på bebo
elseshuset (salhus, sals) som følge af stuens indbygning gået over til at 
betegne køkken eller bryggers. Også andre ord som bohus (boms), ild
hus (ilders) og framhus (fremmers) har gennemgået samme udvikling 
eller forskydning i betydningen: oprindelig betegner de selve beboelses
huset, men efterhånden er de gledet over til at betyde det til køkken 
eller bryggers (eller begge dele) benyttede yderrum foran den egentlige 
opholdsstue. Af særlig interesse er ordet framhus (fremmers); det be
tyder nu kun det store forrum eller yderrum (køkken-bryggers), og forf. 
synes heller ikke at mene at det nogensinde har haft anden betydning 
end forhus, o: forrum, forstue; men det fremgår imidlertid tydeligt af 
St; Knuds gildes skrå fra Malmø fra år 1256, at det har betegnet hele 
beboelseshuset. Det hedder nemlig her i § 2 5 : Den gildebroder, for 
hvem den forreste del af huset, det er: køkken eller stue, brænder, eller 
også laden med kornet i den gård som han bor i, ham skal alle brødre 
give stud (understøttelse), nemlig 3 penninge hver2 . Bestemmelsen gen
tages or<lret_ i de samtidige skråer for St. Knuds gilde i Storehedinge og 
for St. Eriks gilde i Kallehave, begge i Sydsælland3. Der kan næppe 
være nogen tvivl om at ordene anterior pars domus er en latinsk om-

1 Eller måske selve ovnen; jfr. en artikel af Hj. Falk i Maal og Minne, 
Norske Studier, 1909 s. 120 ff., som min broder Axel Olrik har henledt min op
mærksomhed på. 2 C. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer I s. 40: Con-
viva vern, cujus anterior pars domus, id est coqvinii vel stupa, aut horreum cum 
annona in illa euria in qva residentiam facit, combusta fuerit, dent ei omnes 
fratres stud, scilicet tres denarios. a Sstds. s. 51. 6i. 
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skrivning af det danske framhus. Dette ses således at svare til køkken 
eller stue (eller begge dele); coqvina er måske snarest en gengivelse af 
det gamle ord ildhus, og det kunde derefter synes som ildhus og stue 
er blevne brugte i flæng, ligesom enkelte steder i Norge (se forf. s. 617). 
Selv om disse gildeskråer delvis har købstad- og ikke landsbyforhold for 
oje, må man ikke overse, at endnu i 13. årh. var modsætningen mellem 
disse to bebyggelsesformer sandsynligvis kun ringe; og den i disse gilde
skråer forefundne modsætning framhus (beboelseshus) — lade (horreum) 
kan derfor godt sammenstilles med den tilsvarende fra Jydske lov kendte: 
salhus — lade. Denne tvedeling synes da at være gammel i gårde her 
i Danmark og svarer også godt til modsætningen ind- og udhus, som er 
så velkendt også fra nutidens sprog; om fram- eller salhuset også har 
indeholdt staldrum. er et spørgsmål der ingenlunde er let at besvare, 
men det synes dog ikke usandsynligt; i hvert fald tyder de med rad 
sammensatte gamle jydske navne på stuehuset afgjort på at dette har 
bestået af en række rum eller gulve og haft en udpræget aflang form, 
hvad der bedst forliges med at stalden har ligget i forlængelse af op
holdsrummet. Af disse navne er ialfald radling kendt allerede fra 13. årh. 
{ruthelang år 1268) ' ; men også islerad går tilbage til Middelalderen. 

En særlig undersøgelse helliger forf. skorstenens (kaminens) frem-
trængen i Norden; han søger at udfinde i hvor stort omfang den (og 
ikke røgovnen) afløste den oprindelige åbne arne2. Skorstenen omtales 
i Gullandsloven ved 13. årh.s slutning; men allerede Knytlingasaga be
retter om blodgildet i Roskilde 1157, at den døende Knud Magnussøn 
segnede om i en skorsten (i kongehallen), og den er for dette tidsrums 
vedkommende en overmåde velunderrettet og troværdig kilde3. I det 
hele var det dog overvejende hos de højere samfundslag (også hos stor
bønder) at kaminen vandt indgang i stuen; men da bilæggerovnen, sik
kert i løbet af 16.—17. årh., trængte igennem allevegne, forsvandt efter
hånden kaminen ud af stuen. Derimod trængte den igennem i køkken 
og-bryggers, og havde i al fald på de danske øer (Sælland, Fyn, Falster) 
— i modsætning til hvad forf. hævder s. 489, men i overensstemmelse 
med skånsk bygningsskik — en stærk tilbøjelighed til at vokse sammen 
med bageovnen (og bryggekedlen) til et omfattende kompleks. I Jylland 
synes derimod skorsten og bageovn ofte at have været skilte; Feilberg 
har sikkert ret i sin formodning om at bageovnen i Jylland oprindelig 
har stået i et særskilt ovnhus; i de ovenfor omtalte synsforretninger og 
inventarer fra Nordslesvig fra 18. årh. nævnes mange steder et sådant 
særskilt baghus. — Når forf. hævder, at det i østlige egne af Jylland 
forekommende navn for stuehus: islerad, må forklares som ildstedrad, 
altså omtrent — ildhus, er han på vildspor; ordet er en sammentræk
ning af i-viste-rad, o: opholdslænge, beboelseslænge; den anden for
klaring er sprogligt umulig. 

1 Erslev, Testamenter fra Danmarks Middelalder s. 15. 2 Om udvikling
en i Sverige må henvises til Axel Nilssons art. Åril, spis och ugn. i Ymer 
1905. 8 Forf. forveksler Knud Magnussøn med Knud den hellige og stempler 
som følge deraf med urette sagaens beretning som uhistorisk. 
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Forf.s tredje hovedafsnit handler om den gamle nordiske gård efter 
at stuen havde sejret. Først undersøger han forholdet mellem ås- og 
sparretag og hævder vistnok med rette overfor den norske forsker N. 
Nicolaysen, at åstaget er det ældste og oprindeligste; sparretaget er efter 
hans mening trængt ind sydfra sammen med den udviklede bindingsværks
bygning. Dette er måske nok rigtigt; i hvert fald synes en stor del af 
de tekniske navne på bindingsværkets og sparretagets forskellige led at 
være lånte sydfra. Dog går forf. alt for vidt i så henseende; således 
ses der ikke at være nogen grund til at antage ordene spænd og spænd-
træ for at være af tysk oprindelse, og det er <jgså urigtigt, når han 
hævder at ordet skalk er fremmed for de oldnordiske sprog. Givet er 
det også, at man allerede i Oldtiden her i Norden har kendt klineværk 
(der ganske vist ikke behøver at være identisk med det fuldt udviklede 
bindingsværk); således nævnes i gavebogen fra Lunds domkapitel1 både 
træhuse og risflettede huse, og i Thord degns artikler (tilføjelser til Jydske 
lov fra 14. årh.) forekommer ordet risbod2. Endelig må det ikke overses, 
at de gamle jydske navne på stuehuset som radling og isterad (se oven
for) bestemt tyder på, at huset har bestået af en rad (række) fag eller 
gulve, hvad der nærmest leder tanken hen på bindingsværks- eller bul-
husbygning (med lodrette stolper i væggene). „ 

Dernæst handles om den norsk-islandske sætstue og dens indretning 
(jfh ovenfor), der i hovedsagen føres tilbage til den norske konge Olaf 
Kyrres omdannelse af gildestuen c. 1075. Denne bestod efter forf.s me
ning især deri at han afløste langildene med nye ovne, rimeligvis røg
ovne, og flyttede hojsædet fra midten af nordvæggen til midten af den 
bageste tværvæg, hvis døre dermed faldt bort. Det er imidlertid meget 
tvivlsomt, om det var røgovnen som Olaf Kyrre indførte; hans reformer 
gik i det hele ud på at gøre almindelig evropæisk hofskik gældende også 
i Norge, og det var derfor langt snarere kaminen (skorstenen) som på 
hans tid blev almindelig ved hove8. I hvilket omfang tilsvarende refor
mer er trængt igennem i Danmark, er vanskeligt at afgøre; kongehallen 
i Roskilde havde ifølge Sakses skildring af blodgildet i Roskilde 1157 
døre i begge ender1 og stemte således heri overens med oldtidsskik; 
men samtidig var den ifølge Knytlingasaga udstyret med åbne kaminer 
(„skorstene", se ovenfor), hvis indførelse vel snarest må tilskrives den 
forkærlighed for tysk sæd og skik som gjorde sig så stærkt gældende 
ved hove i 12. årh.s første halvdel (Knud Lavard og Sven Grade). Røg
ovnen i dens norske form, muret af stene, har næppe nogensinde haft 
synderligt fodfæste på dansk grund (undtagen måske netop som bad
stueovn); de lerklinede ovne har sikkert gammel hævd herhjemme, men 
har aldrig hos mere velstående folk været brugte som stueovne; kaminen 

1 Weekes udg. s. 139. * P. G. Thorsen, De med Jydske lov beslægtede 
Stadsretter s. 270. 3 Se H. M. Schirmer, Aare, røgovn, peis, i Aarsberetn. 
fra Foren. t. norske Fortidsminders Bevaring 1904, s. 1 ff. 4 Sakse ed. Mul
ler s. 723: Interea Sveno, relictis in æde militibus, per posticum in conclave 
divertit, præeunte puero luminis gerulo (Imidlertid lod Sven sine mænd blive i 
hallen, men gik selv gennem bagdøren til sit herberg, og foran ham gik en 
kærtesvend). 
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(skorstenen) er fulgt direkte efter den åbne arne. Olaf Kyrres stueord
ning med langbordet langs gavlvæggen kendes kun fra de gamle danske 
lande østersunds samt fra Røsnæs på Sælland. Om ordet sætstue nogen
sinde har været i brug i Danmark, er såre tvivlsomt; det må ialfald 
kaldes meget dristigt, når forf. vil opfatte ordene sædehus og sædestue 
som forvanskninger af et ældre sæt-stue. 

Forf. omhandler dernæst de spredte bure og lofthuse der fandtes 
på de gamle nordiske gårde, men affærdiger her Danmark noget kort, 
væsentlig fordi han næppe kender det anselige stof m. h. t. bygningsskik 
på den danske Middelalders herregårde, der gemmer sig i vore folkeviser. 
Disse nævner nemlig som bekendt særdeles ofte bur og højeloft, både 
som gemmesteder for kostbarheder og navnlig som soverum og som 
ungmøernes opholdssted (jomfrubur); derimod kendes det norsk-islandske 
skemma, sovebur, ikke på dansk. 

Endelig går forf. over til gårdplanerne og dvæler med særlig for
kærlighed ved de gammeldags gård på Øland og Gulland, hvor stuehuset 
ligger for sig (mandgård), udhusene for sig, gerne sammenbyggede i tre 
længer (ladegård); han mener at den firlængede danske bondegård har 
udviklet sig af denne type og opfatter den som en skarpt udpræget mod
sætning til den vesttyske gårdtype, hvor stalden er optaget i beboelses
huset. Denne forskel, mener han, har også givet sig udslag i benæv
nelsen på kvægstalden (stald synes oprindelig kun at betyde hestestald); 
på nordisk område findes overalt sammensætninger med -hus (fæhus, ko-
hus, nødhus o. s. fr.), og bås betyder kun det enkelte rum i stalden; i 
Nordtyskland bruges derimod ordet boos om selve stalden, ikke om dens 
enkelte båse; ejendommelig nok slutter frisisk sprogbrug sig her til den 
nordiske og afviger fra den nordtyske (saksiske). Når forf. imidlertid i 
denne henseende regner Sønderjylland til den tyske side, passer dette 
vist kun for Angel og Mellemslesvig, men ikke for det egentlige Nord
slesvig; i hvert fald giver de før omtalte synsforretninger fra 18. årh. 
over domænegårde i Haderslev amt et helt modsat resultat. Således 
nævnes på Tyrstrup i begyndelsen af 18. årh. et kohus, dog uden bejst-
linye (bæsling — skillerum mellem båsene), på Haderslev ladegård 1716: 
16 kræbåse, kræhus, kalvhus; på Refsø 1680: Kohus, fårehus; 1716: 
fæ- og konihus; på Tørning 1716: 25 kræbåse med tilhørende bejst-
linger; på Vargårde 1716: fæhus med båse o. s. fr. Lignende eksempler 
kunde anføres for Sønderborg amt, men da forf. selv indrømmer, at bås 
her har den almindelige danske betydning, skal jeg ikke trætte med flere 
opregninger. — I det hele og store er forf. noget for rask til at ud
nævne den firlængede gård til den eneste typisk danske; i store stræk
ninger af Jylland har den faktisk ikke været almindelig, for ikke at tale 
om de syddanske øer, og den gamle tvedeling salhus (eller framhus) — 
lade tyder ikke på at den har været kendt i den ældre Middelalder, så-
lidt som der af de steder, forf. anfører (s. 743. 801) fra Ribe Olde
moder, lader sig drage ringeste slutning angående en firlænget gårdtypes 
forekomst i 13. årh. Også teorien om den firlængede gårdlypes udvik
ling af den ølandsk-gullandske tvedelte gård hviler på ret svage fødder, 
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da der næppe nogensteds vest for sundet lader sig påvise spor af en 
deling af gården i mandgård og ladegård. 

Forf.s sidste afsnit er helliget den sydbajerske bondegård, i hvilken 
han mener at genfinde adskillige skandinaviske træk. Allerede for Thy
ringens vedkommende har nogle, ligheder med nordisk, særlig svensk, 
bygningsskik givet ham anledning til at fremsætte en hypotese om nor
disk indvandring til disse egne, og en lignende antagelse gør han gæl
dende m. h. t. det sydlige Bajern, Tyrol og Kærnten. Vi er her unægte
lig langt ude på de mere eller mindre løse gisningers område. En del 
af overensstemmelserne med norsk og svensk bygningsskik beror sikkert 
på, at husene i Alperne ligesom i de skandinaviske bjærglande over
vejende er byggede af træ (sjældnere i bindingsværk); om andre ligheder, 
såsom forekomsten af en .art firlænget gård i Kærnten m. fl. st., gælder 
det, at de jo dog umulig kan skrive sig fra en nordisk indvandring på 
folkevandringstiden, da der jo ikke er nogensomhelst sandsynlighed for 
at den firlængede bondegård er så gammel i Danmark eller Sydsverige; 
forf. fremsætter selv den antagelse at den er opstået ved sammenvoks
ning af spredte bygninger, og denne udvikling kan jo knap have været 
begyndt, endsige fuldbyrdet allerede i det 4 . - 5 . årh. 

Jeg har her, som man plejer i anmeldelser, væsentlig fremdraget 
et og andet som jeg har fundet at indvende mod forf.s fremstilling — 
iøvrigt for en stor del kun ubetydeligheder i forhold til arbejdets vældige 
omfang. Men jeg vil ikke slutte uden at fremhæve, hvor betydeligt, ja 
i mange måder banebrydende hans værk er, hvor flittigt og indsigtsfuldt 
han har sammensanket et vældigt stof fra et vidtstrakt område, hvor om
fattende hans kundskaber, hvor skarpsindige hans iagttagelser og slut
ninger ofte er. Hans bog er derfor ikke blot rent umiddelbart lærerig 
på grund af den kæmpemæssige viden som er nedlagt deri (og vilde 
være det endnu mere, hvis den var ordnet mere overskueligt), men er 
også i hqj grad tankevækkende, rig på frugtbare synsmåder og æggende 
til omhyggelig og grundig granskning, selv om man hist og her møder 
adskillige noget vovede hypoteser. Ikke mindst de indskud og ekskurser, 
som bogen vrimler af, er ofte særdeles skarpsindige og fornøjelige at 
stifte bekendtskab med, f. eks. det lille stykke om tærskel og dør s. 600 
— 603, o. m. a. Man får ved at læse et sådant værk en noget skamfuld 
følelse af hvor langt Danmark — trods enkelte foregangsmænds betyd
ningsfulde arbejde — endnu står tilbage for sine naboer både i Nord og 
i Syd m. li. t. granskning af gammeldags bygningsskik; hvor mange 
spørgsmål henstår ikke uløste, fordi der endnu kun er indsamlet så lidt 
stof — for slet ikke at tale om bearbejdelsen af det indsamlede. Og 
dog er det på høje tid at sanke i lade, om vi da vil have nogen høst 
bragt i hus, ti de gammeldags gårde på landet svinder bort med rivende 
hast. Gid da Rhamms anselige arbejde, der vel nok [rods sine mangler 
ikke blot fortjener navn af et stort anlagt værk, men også af et virkeligt 
storværk, må vise os vej til end ivrigere og mere indtrængende gransk
ning af vort folkelige særpræg på bygningsskikkenes område, så den tid 
snart engang kan komme, da der fra dansk side foreligger et virkeligt 
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grundlæggende samlet videnskabeligt værk om vore bønders mærkelige 
og gamle bygningsskikke. Jørgen Olrik. 

NORDFYNSK BONDELIV. 

Nord fynsk Bondeliv i Mands Minde. Af Christ i ne R o i mer. I. Folket 
og Hjemlivet. Odense 1910, Andelslrykkeriet. 

Forfatterinden har sat stg til Maal at skildre Dagliglivet hos Bøn
derne i det nordlige Fyn, nærmest i Tiden 1800—1850, efter gamle 
Folks Fortællinger derom. Hun ejer ogsaa adskillige gode Betingelser 
for at kunne løse denne Opgave. Først og fremmest har hun Forstaael-
sens Sympati overfor det gamle nøjsomme Bondeliv og søger mange 
Steder at holde det frem som Forbillede for Nutidens Ungdom, ikke 
mindst den kvindelige. Men desuden ejer hun en vis Ævne til at tegne 
de forskellige Typer af gammeldags Bønderfolk, Tjenestetyende o. s. fr., 
samt ogsaa af de Haandværks- og Handelsfolk, som færdedes i Bønder
nes Samfund uden dog at tilhøre dette. Især har hun et godt Blik for 
Forskellighederne mellem den gamle og den ny Bondekultur, og det ind
ledende Afsnit om „Landbolivet før og nu" er særdeles læseværdigt og 
tegner i raske Træk et godt Billede af den umaadelige Udvikling som 
Bondesamfundet har undergaaet i de sidste 30 — 40 Aar, baade i social 
og i økonomisk Henseende. Derimod kniber det lidt med at ordne 
Stoffet; Rammerne er alt andet end solidt tømrede, og idelig forvilder 
der sig Smaatræk ind i de enkelte Afsnit, som ikke hører hjemme der. 
Ogsaa den Lydskrift, hvormed Forf. søger at gengive de egentlige Folke-
maals-Ord og -Udtryk, er ret mangelfuld. Men selve de enkelte Træk 
af de gamle nøjsomme og haardføre Bønderfolks Liv og Færden er som 
Regel godt fortalte. Kun et enkelt Sted — i Afsnittet om det religiøse 
Liv — synes der at være lidt af et Fejlsyn tilstede; i al Fald betones 
det langtfra tilstrækkelig tydeligt, at Bøndernes ejendommelige Skæbnetro 
er en hedensk Oldtidsarv. Dog, alt dette er Ubetydeligheder i Forhold 
til de store Fortjenester, Forf. har indlagt sig ved sit Arbejde, i det det 
virkelig maa siges at være lykkedes hende at tegne et sandfærdigt og 
levende Billede af det gamle Bondeliv paa Fyn, af Hjemmets ejendom
melige Hygge og af den livlige og meddelsomme Folketype der hører 
hjemme i denne Landsdel. Man lægger derfor Bogen fra sig med en 
Fornemmelse af at have genoplevet et Stykke af en svunden Tids Kultur 
under kyndig og forfaren Vejledning, og ønsker, at Forf.s Arbejde maa 
blive paaskønnet af saa vid en Læsekreds som muligt, saa hun snarest 
muligt kan blive sat i Stand til at fortsætte sine Skildringer af „de gamle 
Dage", som hendes Hjærte hænger ved. Jørgen Olrik. 
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FREDERIKKE BRUUN 

L o u i s B o b é : Frederikke Bruun født Munter og hendes Kreds hjemme 
og ude. Kbh. 1910, Hagerup. X X V I I I + 358 Ss. 

Det er et særdeles interessant Emne, Louis Bobé har valgt til sin 
Doktordisputats. Tiden er ubetinget den betydningsfuldeste i hele den 
nordevropæiske Litteraturs Historie; og i den store Kreds af rige og ejen
dommelige Personligheder, den fostrede, har han valgt en Kvinde, som 
i mange Henseender er en fuldendt Type, og dog — eller netop derfor — 
en fuldt udviklet Individualitet; og som endelig staar den særlig danske 
Litteratur saa nær, at man ikke kan studere den uden idelig at skimte 
hendes Skikkelse. Men for den almindelige Bevidsthed er Frederikke Bruun 
egentlig ikke stort andet end dels en højst affekteret og i sin smukke 
Datter forgabet Moder, dels en latterlig, døv gammel Kone, som var Skive 
for de unge Skønaanders Spøg. 

De mange og overordentlig værdifulde Bidrag til Forstaaelse af Ti
den, som Louis Bobé tidligere har tilvejebragt, berettigede til den Tro, at 
han ogsaa her vilde kunne give noget mere end almindelig interessant. 
Og Haabet er ikke skuffet — det maa man sige strax! For det er ikke 
fri for, at Indledningen giver.en lille Forskrækkelse. 

Den begynder meget lovende med den rigtige Iagttagelse, at „Op
rindelsen til det mægtige Opsving, der henimod Midten af d. 18. Aarh. 
fuldbyrdedes i det aandelige Liv i Tyskland . . . . maa fortrinsvis søges i 
Pietismen." Derefter paavises den engelske Indflydelse og dens Betydning 
for Tyskland. Men naar Forfatteren derefter gaar over til at karakte
risere denne Tid, bliver den under hans Pen til en af de mest utiltalende. 
„Unatur og Selvkoketteri", „Slaphed, Nedtrykthed og Livstræthed", „Syge
lighed og Affektation" angives som dens Hovedtræk. Og den ene af 
Tidens Digtere efter den anden maa nu „stille til Klø". Young, Gray 
(„en yderliggaaende Repræsentant for Melankolien i den engelske Littera
tur" !) Richardson, Sterne (hvis Føleri Forf. finder „nær beslægtet med 
Hjerteløshed"), — af dem alle bliver Vrangen vendt ud, den Vrange, som 
hvert Menneske har, men som dog ikke er Retten. Thi med fuld Føje 
spørger man, hvorledes det dog kunde gaa til, at Mennesker af den Art 
kunde øve en saa mægtig Indflydelse. Hele den Ungdom, der bar Frem. 
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tidens Tyskland, har jo nemlig stillet sig under disse Mænds Fane. For
fatteren siger selv (S. XII), at Paavirkningen fra England uden Tvivl er 
den vigtigste af alle de ydre Aarsager, der hidførte den litterære Guldalder 
i Tyskland; hvorfor da ikke vise os, hvad det værdifulde var, den bragte, 
i Stedet for ensidig at fremhæve de Fejl, der klæber ved enhver Begyn
delse. Sagen synes at være den, at Forf. har interesseret sig mere for 
— og mere studeret — Mennesker end Litteratur. 

Man kan f. Ex. ikke værge sig for en lille Tvivl om, at han har 
læst Gray's „Elegy". Den er jo slet ikke særlig melankolsk; en stille 
vemodig Stemning er der over den, men det er der vel over de fleste 
Aftendigte; Aarestrup har skrevet et „Aftensuk", men derfor bliver han 
vel ikke en „yderliggaaende Repræsentant for Melankolien". Gray's Digt 
er nærmest en Lovprisning af det stille Liv „far from the madding 
crowd"; og det kan i Forbigaaende nævnes, at hverken han selv eller 
lians Samtid satte det særlig højt; det er langt mere Eftertiden, ja Nu
tiden, der har beundret det. Gray's Indflydelse har været overordentlig 
stor og vidtrækkende — ogsaa hos os — men ikke i Retning af det 
melankoliserende. 

Og nu Young. Forf. dvæler længe ved hans „Nattetanker". Hvor
for nævnes ikke hans „Conjectures on Original Composition". Den er dog 
mindst lige saa mærkelig, har haft nok saa stor Eftervirkning, og den 
har tilmed utvivlsomt haft langt større Betydning for Frederikke Bruun 
end Nattetankerne. 

Og endelig Sterne. Ja, det er ikke ualmindeligt at høre ham nævnt 
som Føleriets Repræsentant. Men „sentimental" betyder i hans, og i Ti
dens, Sprog ingenlunde det samme som for os nu (Dr. B. antyder det 
selv), men nærmest „subjektiv" eller „lyrisk". Jeg skal ikke indlade 
mig paa at følge hans mærkelige Bogs Eftervirkninger i Litteraturen; 
men at Evalds Livsskildring, Baggesens Labyrinth og Heines Rejsebilleder 
stammer i lige Linie ned fra den, er vel ingen i Tvivl om, og man vil 
dog sikkert ikke i første Række betegne disse Værker som „sentimentale". 

Nej, en Slægt, der udfører et Storværk som Litteraturrevolutionen i 
Slutningen af d. 18. Aarh., den har siddet inde med andet end „Slaphed, 
Nedtrykthed og Livstræthed." Unægteligt er der noget feberagtigt over 
Tiden; men ikke sandt, vi ved dog, hvad Feber er: Legemets Kamp for 
at skille sig af med de Stoffer, der maa og skal bort for Livets Skyld. 
Det aandelige Liv leves vel ogsaa i den Henseende under samme Betin
gelser som det legemlige. 

Denne Karakteristik af Datidens „hele sygelige og affekterede Aands-
retning", det er den, som Begyndelsen af d. 19. Aarh. vilde have givet 
den Tid, der især har været Genstand for L. B's Skildring, saa det er 
forstaaeligt, at han er kommen til at dele den. Men naar har vel en 
Tidsalder kunnet vise Retfærdighed mod sin nærmeste Forgænger? Hvor
ledes dømte Realismen om Romantiken? Og se engang, hvordan man i 
Sverige for Tiden dømmer om Firsernes Litteratur! — Vi, der er kom
men saa meget længere bort fra Tiden, skulde vi ikke kunne se lidt ret
færdigere paa den? 
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Alt hvad her er sagt, gælder imidlertid kun den litteraturhistoriske 
Indledning i Dr. Bobés Bog. Er man først kommen over denne Ind
ledning og ind paa Forfatterens eget selvstændige Felt, giver Bogen ikke 
blot alt hvad man kunde vente, men langt mere: en Række Mennesker 
af stor og ejendommelig Begavelse, en Kreds fyldt af de rigeste aande-
lige Interesser, træder levende frem. Fremfor alle Frederikke Bruun selv, 
som i Modsætning til tidligere Skildringer viser sig som en virkelig be
tydelig Personlighed og som en typisk Kvindeskikkelse — typisk i og for 
sig, men særlig for den Tid. Ikke i nogen Maade original, men med 
den varme og vidhjertede Sympati, som Tidens Mænd trængte til, og 
som de paaskønnede. Saa hele den Vrimmel af Personligheder, der omgiver 
hende — den Mængde biografiske Oplysninger, her er samlet, kan i Be
gyndelsen næsten virke overvældende, men det varer ikke længe, før man 
finder sig til Rette; det er jo netop et af Tidens Kendetegn, denne Stæv
nen sammen fra de forskelligste Egne af Verden om det, man længes 
efter at mødes i. Særlig er Livet i Rom (der paa den Tid afløser Paris 
som det anerkendte Centrum for den ny Æras Civilisation) skildret ganske 
fortrinligt og af største Interesse for Verdenslitteraturen. 

Forfatteren har en sjælden Evne til at vække ens Lyst til at faa mere 
at vide. Han giver en fortræffelig Fremstilling af sin Heltindes Forhold 
til Vennerne og da især til Bonstetten; men hendes egentlige Ægteskab 
— Ægteskabet efter borgerlig d. v. s. gejstlig Opfattelse, mener jeg, — 
kunde man ønske at faa lidt mere at vide om. Ogsaa det er jo nem
lig typisk for det Omslag i Synet paa Venskab, Elskov og Ægteskab, der 
fuldbyrdes paa den Tid; et Omslag der ikke blot faar Udtryk i Burgers 
Grev v. Gleichen-Ægteskab, men i saa mange andre, borgerligt uangribe
lige Forhold, — man tænke f. Ex. paa Schiller eller paa vor egen P. A. 
Heiberg. Forfatteren har her maaske været bundet noget mere, end 
man kunde ønske, — og mere, end der synes at være Grund til. 

Et Felt, man ogsaa gerne vilde lidt mere ind paa, er Fr. Bruuns 
egen Forfattervirksomhed. Forf. meddeler netop, at man fra forskellig 
Side har faaet Øjet op for dens Værdi, og selv om man nok kunde undvære 
den „æstetisk-kritiske Vurdering", som en tysk Forf. skal have givet af 
den, var det vel ikke af Vejen at faa lidt Indsigt i dens Ejendommelig
hed. At Forf. er saa tavs herom, hænger sikkert sammen med at han, 
som forud nævnt, er mere Historiker end Litteraturhistoriker. De Ind
blik, han giver i hendes Kunstanskuelse, er imidlertid overmande inter
essante; de overrasker ved en Uhildethed og en Sikkerhed i Dommen, 
der viser hende som en utvivlsom Begavelse i hvert Fald paa dette Om-
raade. 

Den sidste Del af Bogen har for mig været noget af en Aabenbaring. 
Hele det Net af Intriger, den Spillen bag Kulisserne, hvor man idelig 
sporer Kvinder som dem, der trækker i Traadene, det kender vi saa 
godt udenlands fra. Men at ganske det samme udspilledes her hjemme, 
paa vort eget lille Theater, og at det er det danske Monarkis Bestanddele, 
der spilles om, det er nyt. Det er muligt, at vore Historikere har kendt 
alt dette, men i al Fald har de ikke fortalt os derom paa den Maade 
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som Dr. Bobé, hvis Fremstilling giver et ualmindelig levende Førstehaands-
indtryk. Den Maade, hvorpaa Mme de Stael her optræder, er lige saa 
utiltalende som Fr. Bruuns Holdning overfor den mangeaarige Veninde 
er ærlig og brav. Særdeles smukt slutter Afsnittet med Omtalen af den 
varmt følte og ypperligt rammende Karakteristik af Veninden, som Fr. 
Bruun offentliggjorde efter hendes Død. 

Til Slutning skulde dog ogsaa det fortrinlige Billedstof, Bogen bringer, 
nævnes. De fleste vil vist overraskes ved Portrætet af Fr. Bruuns Ægte
fælle, den prosaiske Constantin, der fremtræder som en ung elegant Skøn
hed, navnlig med en i høj Grad aristokratisk Haand. Nogle flere Por
træter af Fr. Bruun selv vilde ikke have været uvelkomne; hendes Ydre 
er i Virkeligheden lige saa lidt almenkendt som hendes Liv og Person
lighed. Men heri vil sikkert Dr. Bobés Bog gøre en betydelig Forandring. 

Ida Falbe-Hansen 

LATINSKE SKOLESANGE 

Tobias Norlind: Lntinska skolsånger i Sverige och Finland (Lunds Univ. 
Årsskrift). Lund 1909. 187 S. -f Musikbilag. 

Dette vægtige Arbejde har en ganske betydelig Interesse for danske 
Læsere, da de Forhold, den svenske Musikforsker skildrer, gennemgaaende 
var de samme herhjemme. 

Forf. beskæftiger sig hovedsagelig med Skolesangen i 16—17. Aar-
hundrede. Det var saa langt fra, at Reformationens Indførelse i Norden 
kom til at virke hæmmende paa den latinske Skolesang; tværtimod blev 
denne dyrket med særlig Iver i 16. Aarh., da Skolerne nu slet ikke kunde 
undvære de Almisser, der indkom ved Degnenes Musiceren. I Kirken 
— hvor den protestantiske Gudstjeneste i de Tider var, langt pragtfuldere 
end nu til Dags — var der god Brug for Skoleelevernes Medhjælp. Men 
især tjente Drengene og de unge Mennesker gode Penge, naar de sang 
ved Begravelser, Bryllupper og Barnedaab, ved Markeder og ved Fest
ligheder i Anledning af fyrstelige Personers Besøg, eller naar de gik Hus-
gang før de store Fester. Da Degnene assisterede ved saa mange verds
lige Lejligheder, kom de ganske naturligt til at lægge mere Vægt paa 
den ydre Effekt end paa at gøre Sangen andagtsvækkende, hvorfor ogsaa 
en Række Forordninger indskærper Sangerne, at de skal synge de gamle 
Salmer. 

Omkring 1700 mindskes Interessen for Skolesangen; den store Rolle, 
der i Kirken tildeles Orgelmusiken, tvinger Korsangen i Baggrunden, og 
Stadmusikanternes rent verdslige Musik vinder i Konkurrencen med Skole
elevernes alvorligere Sang. — 

Efter en kyndig, klart affattet Oversigt over den svenske Kirkesang 
i Middelalderen naar Norlind til Reformalionsaarhundredet, da den flerstem
mige Kunstsang kulminerer. Forf. giver en indgaaende Skildring af Da
tidens Undervisning i Sang og Musikteori og gør Rede for den impone
rende Mængde herhen hørende Literatur, der er bevaret i Sverige og 
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Finland. Et stort Antal Haandskrifter i svenske Skolebiblioteker inde
holder Tekster og Melodier til den latinske Skolesang — enstemmige Ko
raler og flerstemmig Figuralmusik. Og af de trykte Samlinger dvæler 
Forf. navnlig ved de saakaldte „piæ cantiones", gudelige Sange af folke
lig Farve, der først udkom i sidste Halvdel af 10. Aarh., men siden 
kom til at foreligge i flere Oplag — et Værk, hvor igennem vi faar den 
fyldigste Besked om den middelalderlige latinske Skolesang. Med den 
største Grundighed og Skarpsindighed gennemgaar Norlind dette mægtige 
trykte og utrykte Stof og klarlægger hver enkelt Teksts og Melodis Fore
komst i svenske og udenlandske Kilder. Stoffet er overskueligt ordnet i 
Julesange, Paaskesange, Skolesange af moraliserende Indhold, historiske 
Sange og Vaarsange. Blandt de sidste træffer vi Morten Børups „In 
vcniali tempore". 

Norlind slutter med en Fremstilling af de svenske Skolefester, ved 
hvilke Eleverne udførte forskellige Danse, mens de sang deres latinske 
Sange. Han skildrer de to Danseformer, der var stærkest i Brug — 
Sværddansen og Buedansen. Den sidste svarer til den i Middelalderens 
tyske Haandværkerlav almindeligt udbredte „Biigeltanz" eller „Reiftanz", 
der endnu kendes enkelte Steder. Under Dansen holdt hver af Deltagerne 
med begge Hænder i Enderne af en Kæp, der havde Form som en Bue. 
Olaus Magnus kalder denne Dans „arcualis chorea"; den tyske Beteg
nelse „Tøndebaandsdans" er nok saa træffende. Træbuen var beklædt 
med Grønt og Baand eller smykket med Udskæringer. 

Vistnok med Rette ser Norlind i denne Buedans en længst svunden 
Tids Kultus ved Foraarstid. Da Sværddansen og Buedansen næsten altid 
omtales samtidig, antager han, at Sværddansen har hørt fil de Ceremonier, 
der skildrede Vinterens Uddrivelse, medens Buedansen — hvori Tønde-
baandene erstatter de friske Grene — har været knyttet til Glædesfesten 
for Sommerens Sejr. 

At ogsaa Latinskoleeleverne i Danmark har danset, mens „piæ 
cantiones" blev afsunget, er der næppe Tvivl om. Vi ved jo, at Morten 
Børup komponerede Danse for sine Elever1. Medens Sværddansen — 
saa vidt jeg ved — ikke omtales herhjemme udenfor Haandværkerkredse, 
nævnes Elevernes „Buedans" i Rentemesterens Regnskab 1558, idet det 
hedder, at der blev givet 5 Kr. til nogle Degne og Peblinger, som dan
sede „Bøgle-Dans" for Hoffet paa Københavns Slot2. Udtrykket „Bøgle-
dans" er naturligvis det tyske „Bugeltanz". 

Antaglig af Hensyn tii sin Bogs Plan gaar Norlind temmelig let hen
over de forskellige Skolefester. Forhaabentlig vil den kyndige Forsker 
senere fage dette højst interessante Emne op til indgaaende Behandling. 

Hjalmar Thuren 

1 Vilh. Bang, Latinskoleliv og Studenterliv S. 120. s R. Mejborg, Billeder 
af Livet ved Chr. V's Hof S. 165. 
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HVOR LANDEDE PEDER PAARS? 

Da jeg var 15 Aar gammel, fik jeg til Gave af min Bedstemoders 
Søster, Enkefru Rimestad, A. E. Boye's Udgave fra 1844 af „Peder Paars". 
Paa Grund af denne Udgaves lille Format tog jeg denne Bog med mig, 
da jeg tretten Aar senere tog til Sydamerika. Baade der og herhjemme 
har jeg glædet mig over denne Bog, naar jeg var glad; men mangen 
Gang har jeg ogsaa af den øst Trøst i tunge Timer. Hvis det ikke havde 
været netop den nævnte Udgave, som var i mit Eje, havde jeg neppe 
været istand til at besvare det i Overskriften indeholdte Spørgsmaal; thi 
i og for sig interesserer det mig ikke. Men i denne Udgave findes af
trykt „en saakaldet Nøgle til Peder Paars", der uden nogensomhelst 
Tvivl er skrevet ved Tiden 1750. 

I Begyndelsen af 4de Bogs 1ste Sang fortælles det, hvorledes Paars 
og hans Følge komme i Land paa Rejsen fra Anholt: 

,Men ach! Man maatte da med største Sorg fornemme, 
At det var ei det Land, hvor Dorthe havde hjemme, 
Men at det ** var; man havde seilet feil." 

Herom indeholder „Nøglen" nu de Ord: „ S k a g e n s Bye , femten 
Miil fra Aarhuus, hvilket og kiendes af Versets Scansion, samt de efter
følgende Vers." — „Af Versets Scansion" vil utvivlsomt sige, at Byens 
Navn var et Tostavelses-Ord med Tonen paa første Stavelse. Men i de 
efterfølgende Vers findes ingen Oplysning om Stedet i andre Linier end: 

„De satte saa paa Land, og sendte forud Runs, 
Rom kiendt i Byen var. Han flyde dem et Huus, 
Hvor de for billig Priis en Nats Tid kunde hvile, 
Som høilig nødig var. De femten stive Mile, 
Som dennem forestod, var intet Borne-Spil.'* 

Der er unægteligt meget stive femten Mile mellem Skagen og Aars, eller 
som denne By aldeles fejlagtigt kaldes i vore Dage: Aarhuus, saasom det 
trods Byens Vaaben — et Huus med et Par Aarer — Intet har at gøre 
med hverken Aarer eller Huus, aldenstund Navnet er : Aaros o: Aamunding. 

I sin Udgave fra 1879 af Peder Paars aftrykker F. L. Liebenberg 
(p. 253) Werlauffs Bemærkning til dette Sted: „Afstanden af „de stive 
femten Mile, som dennem forestod ( . . . . ) til Aarhus, passer godt paa Aal
borg. Har Holberg altsaa havt nogen bestemt By for Øie, da har det 
sandsynligen været denne. Hvad man kiender til Byens Tilstand og For
hold i en ældre Tid, svarer ogsaa til den her forekommende Skildring. 
Som Grund til Digterens Betænkelighed ved udtrykkelig at nævne en saa 
anseelig Commune, som Aalborg paa den Tid var, kan vel antages Erin
dringen om den Ulempe, Skildringen af Forholdene paa Anholt nyeligen 
havde forvoldt ham." 

Jeg forstaaer meget vel at skatte de lærde h i s t o r i s k e Noter, som Wer-
lauff har givet saa mange af til Holbergs Skuespil. Men denne Note er 
ikke egentligt historisk; idet højeste er den lærd; men den er lidet vel 
betænkt, naar undtages Afstanden. I „Skildringen" af vedkommende By 

Danske Studier 1910 9 
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er det mig ikke muligt at see nogensomhelst Skildring: uden at vide 
Noget derom tør jeg dristigt sige, at Holberg aldrig har seet den By for 
sine Øjne. Thi Holberg var hvad man i vore Dage kalder en »realistisk" 
Forfatter: selv uden at vide Noget derom turde jeg hævde, at ligesaa 
sikkert som man kan sige, at Holberg, for at undgaae en Gjentagelse af 
de Spektakler, han i saa rigt Maal havde faaet for at have nævnet An
holt, har s le t le t Navnet paa vedkommende By, ligesaa sikkert kan man 
sige, at hvis han havde seet den By, som han „skildrer", saa vilde det 
noget nær været umuligt for den store „Realist" han var, ikke paa et 
eller andet Punkt at faae noget karakteristisk med af Byen. Og jo an
seeligere Byen var, des mindre Grund havde den da til at efterligne Fr. 
Rostgaards Smaalighed. Holbergs Betænkelighed i saa Henseende tyder 
derfor snarest paa at det var en lille By. 

Men Werlauffs Antagelse gjør desuden Holberg Uret paa idetmindste 
to Punkter. Holberg har næppe lagt megen Vægt paa lette eller klang
fulde Vers — der er flere Steder hos ham, som tyde herpaa — men 
som vi med Sikkerhed vide, havde han stor musikalsk Begavelse. Jeg 
anseer det derfor for umuligt, at „Aalborg", hvor om jeg saa maa sige 
begge Stavelserne ere betonede, vilde kunne have undgaaet at støde 
hans Øre i Verset. Men paa det andet Punkt gjør Werlauff Holberg 
meget større Uret ved sin Antagelse, idet den forudsætter en stor Tanke
løshed hos ham: Tredie og fjerde Linie i denne Sang lyde nemlig: 

„Tre gange man saae feil; den fierde gang Peer Paars, 
Da han i Masten kom, skreeg:-Funtus! jeg seer Aars." 

Thi hvorledes vilde det have været muligt for en nogenlunde tænk
som Mand, endsige Holberg, at lade Paars forveksle Aalborg, som ligger 
fire Mile inde i en (paa denne Strækning) smal Fjord, med Aars, som 
ligger ved en (næsten) aaben Strand? — Nej, denne Tankeløshed ram
mer kun Werlauff. 

Den Omstændighed, at „Nøglen" lader Skagen ligge femten stive 
Mile fra Aars, forekom mig (i min Ungdom) som en saa slem Anstøds-
steen, at jeg ikke kunde antage, at „Nøglen" her havde g j æ t t e t rigtigt. 
Jeg siger med velberaad Hu „gjættet". Thi den paagjældende By e r 
Skagen. 

Det er nu engang saa, ialtfald i Naturforskningen, at et Kvint Iagt
tagelse er adskilligt mere værd end et heelt Læs af „kritisk" historisk 
Lærdom. Byens Navn staaer nemlig aldeles tydeligt i Digtet. 

Med stor Udførlighed er jo i 4de Bogs 2den Sang det pompeuse 
Optog skildret, hvori Paars paa Borgerskabels Forlangende førtes bort 
fra Daarekisten, hvor han med sit Følge var blevet sat i Forvaring. 
Og meget berømmes Trompeteren Emanuel, om hvem det (Boye's Ud
gave p. 238, Liebenberg's p. 203) siges, at han 

„Gik udi tredie Led, ei stod sig mindre brav, 
Og blæste, at det af Raad-Huset Echo gav. 
Saa at Bormester selv af Glæde maatte græde, 
Man gamle Koner saae Tørklæderne at væde. 
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De raabte: ach det er en himmelsk Engle-Lyd! 
I anden Verden der maa være megen Fryd, 
Naar slig paa Jorden er. De talte deri sanden; 
Thi han ei eftergav paa Skaven nogen anden." 

Efterat jeg gjennem „Nøglen" var blevet gjort opmærksom paa Spørgs-
maalet om, hvad det var for en By, Paars kom til fra Anholt, kunde 
jeg, da jeg i min Ungdom læste de nys citerede Vers, ikke have nogen-
somhelst Tvivl, saasom jeg lige saa lidt dengang var en lærd Mand som 
jeg er det nu. Det var den første Gang jeg saa den Fremtoning, at 
lærde Mænd ikke kunne læse. Senere har jeg tidt mødt den. 

Den Omstændighed, at Holberg slettede Navnet paa Skagen det ene 
Sted og glemte det paa det andet, turde være et yderligere Vidnesbyrd 
om Rigtigheden af den Bemærkning, jeg andensteds har gjort: „Det er 
ikke saa let at have Alting i Hovedet paa eengang." 

William Sørensen 

FRA DE SIDSTE ÅRS SPROGGRANSKNING 

VIII 
(Fortsat fra s. 04) 

Til Torps to redegorelser for de nordiske sprogs oprindelige ord
forråd slutter sig som et vigligt tillæg FRANK FISCHERS Berlinerdisputats 
Die L e h n w o r t e r des A l t w e s t n o r d i s c h e n (Palaestra bd. 85, Berlin 
1909). Den består af to dele. Den første del behandler låneordene 
efter væsentlig samme principper, som jeg har fulgt i F r e m m e d o r d e n e 
i d e t æ l d s t e d a n s k e s k r i f t s p r o g , altså ordnede efter hjemsted og 
mellemled. I anden del gennemgås de enkelte oldnordiske kilders låne-
ordsforråd. På en række punkter giver bogen anledning til fornyet 
drøftelse af spørgsmål, jeg har været inde på i F r e m m e d o r d e n e , og 
en del ord opfattes som låneord, som jeg ikke havde opfattet på denne 
måde, og som ellers ialfald skulde have været behandlet. Af sådanne 
kan nævnes ært Fl. byl. 93, hirth Jy. 1. 3. 11, [Vederl. to gange], Mut 
Harp., pors Harp., soppæ Harp., synd Jy. 1. 2. 88, særk E. 1. 2. 1, Hald 
Jy. 1. 2. 32, tundær Fl. byl. 91 , Harp. stb. Ved den gennemførte sammen
ligning mellem de vestnordiske og danske låneord får bogen øget værdi 
for os. 

Et hovedværk om vort ordforråds udvikling er VERNER DAHLERUPS 
O r d b o g over de t d a n s k e s p r o g , som der nu foreligger et prøvehæfte 
af; den søger at følge ordenes historie fra den ældste kendte form (dog uden 
at gå ind på fjærnere etymologier) op til nutiden, og særlig lægger vægt 
på at give betydningernes udviklingsgang. Efter det foreliggende første hæfte 
at domme vil ordbogen blive både fyldig og overskuelig, to egenskaber, 
man ikke noksom kan påskonne. Med hensyn til ordbogens ordning og 
lign. kan her henvises til den fyldige redegørelse, Dahlerup selv har givet 
i Danske Studier (1907, G5). 

9* 
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IX 

To meget forskellige doktordisputatser fra de senere år handler om 
gammeldansk lydlære. 

Slesvigeren LAURITZ BOYSEN har i Kiel forsvaret Der V o k a l i s m u s 
d e s J y d s k e Lov (Flensb. 1906). Bogen er nærmest et eksamensarbejde, 
lille i omfang, men vidnende om stor og sikker belæsthed i den sprog
videnskabelige litteratur. Den er noget vel „lærd", idet selve den jyske 
sprogform i Ribehåndskriftet af Jy. 1. (AM. 286, fol.), som skulde være 
indholdet, næsten bliver borte i mængden af grammattiske citater. Det 
udbytte, man får i form af øget kendskab til gammeldansk, er dærfor 
selv i forhold til afhandlingens storrelse (63 sider) ringe, og det er egent
lig en skam, for enkelte ting (behandlingen af thæn i indledningen og 
forklaringen af nynord. j a som opstået af * æ-a g 45b) vidner om, at 
forf. godt kunde have givet af sit eget i stedet for de mange andres 
meninger. Stoffet er på ingen måde udtomt, efter en lydgruppe at domme, 
som jeg af andre grunde har kendskab til. Af fræmstillingen i § 43 får 
man ingen anelse om det mærkelige forhold, at fra 2. 23 afløses ia af 
•iæ i hialpæ, fiarthing, skial, sialf (et lille tilbagefald til ia findes i 2. 51), 
senere også i iamling; at betegnelsen således skifter midt i håndskriftet, 
er dog ellers ganske mærkværdigt. Jeg har ikke haft lejlighed til ellers 
at kontrolere, hvor udtommende stoffet er behandlet, men har i det hele 
ingen tryg følelse i så henseende; hertil bidrager også, at de anførte 
former som regel ikke stedfæstes. Forklaringen af yrctæfang (s. 502) 
er sikkert urigtig; den rigtige (— lat. usufructus) er fræmsat af DAHLERUP 
i Festskrift til Wimmer s. 44 1 . 

Københavneren fru Lis JACOBSEN f. RUBIN har skrevet en stor (næsten 
300 sider i stort format) første del af S t u d i e r t i l de t d a n s k e R i g s 
s p r o g s H i s t o r i e fra E r i k s ' L o v til Ghr. III's Bibel . Denne første 
del, lydhistorien (Kbh. 1910) er ganske forskellig fra Boysens. Fru Ja
cobsen har ikke Boysens sikre kendskab til den grammattiske litteratur; 
man savner på et afgorende punkt f. eks. BOBERGS undersøgelser i Arkiv 
XII s. 315flg. og HESSELMANS S t a f v e l s e f o r l a n g n i n g (se DSt. 1904, 125), 
medens en ret ligegyldig afhandling af KOCK i det næsten utilgængelige 
Skand. Arehiv mærkværdig nok anføres s. 140. Som følge heraf får 
undertiden en skyld for det, de er flere om, og syndebukken vilde vist 
stå sig ved at få sine kammerater med. LUND er man jo vant til at 
behandle noget overlegent, og dærfor ser det ret uskyldigt ud, når der 
s. 69 står: Som Lund i Ordbog over Lovsjn-oget at identificere Verbet 
[nytæ] med Vn. n/)ta synes urimeligt, da Lovsprogets nytæ i Betydning 
svarer til Vn. njota. Men når man så ser, at Lund på sin side har 
AXEL KOCK (SV. Ldsm. II, 12), BOYSEN (g 41a), LYNGBY (kun antydnings

vis, UB. 223) og endelig selve Eriks lov (partc. nyt 2 .35 1.3), så tåler 
Lunds opfattelse næppe så flot en afvising. Når ordet hverken i lyd eller 
bojning stemmer med vestnord. njåta, så kan betydningen alene ikke af-
gOre sagen (sml. til modsat side, at Sk. 1. har et stærktbojet drtjghæ I. 
157 — 9. 3, partc. drughit I. 88, mgl. i R, medens vestnord. kun kender 
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det svagtbojede drtgja). Lige så lidt er jeg ansvarlig for bestemmelsen 
af AM. 24, 4to til o. 1280-90. Så vidt jeg ved, har alle, der har givet 
sig af med dansk palæografi, sat dette håndskrift til sidste del af det 13. 
årh., således F a l æ o g r a f i s k A t l a s både i teksten og i forordet, og det 
må være med palæografiske grunde, dette skal modbevises, ikke med 
sproglige (-maglæ, -wigh anfører fru Jacobsen jo selv i § 13 fra Vald. 
jordeb., søsterhåndskrift til AM. 455, 12mo, og Had. hdskr. har ganske 
lignende ting, se MACHULE S. 3). Det er altså ikke min ringe autoritet, men 
den samlede sagkundskab, fru Jacobsen bekæmper på grundlag af en 
upålidelig udgave (formerne lothær og thau er udgiverfejl for dotheer og 
thauær). 

Men lige så meget som fru Jacobsen kan mangle i „lærdom", lige 
så meget, og langt mere, har hun i form af ny oplysninger om gammel
dansk. Dersom man kunde betragte bogen under synspunktet: under
søgelser af en række især sællandske sprogmindesmærker, vilde jeg vel 
have et og andet at indvende, foruden hvad der ovenfor er sagt, men 
særlig vilde jeg da takke forf. for det store og smukke oplysningsarbejde, 
som her er præsteret. Der er først en undersøgelse af Eriks lovs sprog
form med stadigt hensyn til de andre lovhåndskrifter, Thorsen har ud
givet. (At Thorsen ikke har udgivet a l le lovhåndskrifter, men kun et 
ret snævert udvalg, synes fru J. undertiden at glemme). Alt væsentligt 
synes at være kommet med (s. 44 er f. eks. glemt øllfijllæ 3. 19), og 
behandlingen er i det hele klar. Dærnæst kommer en fræmstilling af den 
yngre middelalders sællandske sprogform, således som vi finder den i 
L u c i d a r i u s , D y r e d i g t e t , R i m k r ø n i k e - h d s k r . og P. Låle. Atter 
her har man glæde af en mængde ny og gode iagttagelser. Aller mest 
tiltalende forekommer mig dog de sidste hundrede sider, fræmstillingen 
af kanselhsproget og refbrmantcrnes sprog med den smukke påvisning af 
dannelsen af to danske skriftsprog samtidig ad forskellig vej. De mødes 
i Bibelen fra 1550, kanselhsproget i kongebrevet foran, reformantsproget 
i selve bibeloversættelsen. Det er da, vil man kunne skonne, en rig og 
mangfoldig bog, vi her har fået. 

Men der kan gores alvorlige indvendinger mod den. Forf. er et 
udpræget bogmenneske og har ikke den følelse for formernes ægthed, 
som kun den kan have, der har levet et samliv med dialekterne. Og 
hun nærer ikke en gang respekt for lydlovene, hvad man dog bør gore, 
til man beviser deres urigtighed. Kun ud herfra kan man forstå behand
lingen af lydgruppen did s. 46 (og 47, 110, 171), af nytæ (se ovenfor), 
af f-u spørgsmålet § 115 og oftere, og af adskilligt mere. 

Vi skal se på nogle af disse ting. Først da ald. 
Fru Jacobsen nævner s. 46, at a kun er blevet o i et eneste ord 

foran de forlængende eller labialiserende medlydsforbindelser, næmlig 
foran Id i oldgarth Er. 1. 2. 30; medens vi ellers altid har « (sj. a) foran 
Id i alle lovhåndskrifterne (kun wold- enkelte gange, men afgjort som 
følge af w, sml. worlh-, won-), har vi o i dette ord både i Er. 1., Vald. 1. 
og Sk. orbodemål. Herpå bygges nu en forklaring, at ligesom i syd
vestjysk (Fl. bylov) a blev o foran II (men NB. i alle ord: oli, stoll, 
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follæ) således er a blevet o i sællandsk foran Id (men hvorfor kun i 
dette ene ord?). Da oldgarth imidlertid rummer flere gåder, skal vi se 
lidt nærmere på dette ord. Det forekommer som nævnt i tre former af 
sæll. 11., og det skrives de to andre steder uden d (V. 1. 2. 33 ollgarth, 
Orb. ollgævthi). Desværre ved hværken fru J. eller jeg, hvorledes det 
skrives på de to pågældende steder i det jævnaldrende håndskrift Sth. 
G 39, men jeg gætter med stor sandsynlighed på, at det også dær er 
uden d. At sætte ordet i forbindelse med vn. aldingarår går næmlig 
ikke an; hvor er i så fald stavelsen -in — bleven af? Desuden viser for
bindelsen både i Er. 1. og endnu tydeligere i Vald. 1. (orb.), at ollgarth ikke 
kan ligge hjemme ved beboelseshuset, men må være noget fjærnere end læ-
garth, fægarth, mylnce og fiehus, da der er lavere bøde for at stikke 
ild i den end i disse. Dette henviser dens beliggenhed til udmarken, som 
i Er. 1. 2. 54-, 56, 57 hedder ollandæ og endnu hedder old i en mængde 
sællandske egne (Lonholt ved Fredensborg, Skibby og Bonderup i Horns 
herr., Holbæk [allerede nævnt 1549, Kalk.], Gævninge v. Roskilde, Svine-
old, Hoppeold, Oldgård, Valsølille v. Ringsted, Fodby v. Næstved), og 
som kendes i stednavne fra Jylland (Oldager v. Skærn) og fra Fyn (se 
Kalk.) og i Halland og Småland i sammensætninger som ollmark, ollbacke 
(Rietz 789). Det synes at være en sideform til vall (vn. vqllr), med ud
præget sydskandinavisk udbredelse og Sælland til midtpunkt. Men her
med falder hele fru Jacobsens i forvejen yderst skrøbelige bygning, og 
den vinder intet ved yderligere anvendelse i det følgende. 

Dærnæst f og u. Dersom der havde været nogen mulighed for 
mig eller andre til at finde en forklaring, der var bedre end den af N. M. 
Petersen givne, skulde vi nok have grebet den. Parallellen med neder
tysk er jo så håndgribelig, at vi ikke har kunnet undgå at se den, og 
når vi ikke har kunnet slå os til ro med den forklaring, fru J. giver 
i § 115, beror det ikke på, at vi ikke har tænkt på den, men på at vi 
har fundet den umulig. Hvad der taler for fru Jacobsens forklaring er 
den gennemførte skriftbrug (og intet andet). Hvad der taler imod den, 
er ikke alene, som fru J. nævner, at lyden i nydansk er den samme 
allevegne, og at l y d t e g n e t er det samme i vestnordisk (og i danske 
runer, Runehdskr. af Sk. 1. medregnet), men også det, at f foran stemt 
medlyd og i udlyd og u foran selvlyd h a r s a m m e o p r i n d e l s e . Der 
er slet ingen forbindelse mellem den gldanske vekslen f: u og den old-
danske vekslen F : B på runestenene. I ord som stufn, hafn, ofn, aflæ, 
gafl hafræ, hafthæ, hofthæ, der har lige så regelfast /' i dansk ved år 
130 0 som de andre med f, har medlyden været s t e m t fra urnordisk 
tid af, har, ligeledes fra urnordisk tid af, stået mellem to stemte lyd, og 
er stemt i nydansk, så vidt den da ikke er bortfalden. Det vil være 
umuligt at give nogen blot antagelig forklaring af, hvorfor gnidnings-
lyden i denne stilling nogensinde skulde have været ustemt (især da 
nanæn, anælæ, houæth også findes). Havde f, som i nedertysk, været 
indskrænket til udlyd og stillingen foran u s t e m t medlyd, skulde jeg ikke 
et ojeblik betænkt mig på at give samme forklaring som fru J.; hvor 
stærkt jeg har været fristet i denne henseende vil kunne ses i Kort ov. d. 
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folkem. s. 7. Da nu imidlertid nog le tilfælde må forklares på anden 
måde, får spørgsmålet om lydværdien i udlyd anledning til ny betænkning, 
og da vi ikke for de andre gnidningslydes vedkommende finder spor af 
nogen afstemning i udlyd, er det rimeligst at opfatte f i udlyd på samme 
måde som foran stemt medlyd. At man kunde anføre brugen af t og 
th i forlyd som parallel til brugen af f og u i efterlyd, havde jeg dog 
ikke selv i mine vildeste fantasier kunnet forestille mig. 

Lad mig hertil endnu foje en lille ting, fordi den viser den samme 
mangel på sans for det lydligt rimelige. S. 64 2 rettes nogle bemærk
ninger mod min (med Kock væsentlig overensstemmende) fræmstilling Kort 
ov. d. folkem. § 64 af behandlingen af kort i i nydansk. Bemærkningen, 
at i er blevet e-lyd foran nasal, selv om k el. g går i forvejen, er rigtig 
og skal med tak noteres. Men når fru J. mod min regel, at i beholdes 
foran „dentalt 1", anfører til, pille, vilde osv., må jeg sige, at „osv." er 
det interessanteste; de tre andre respekterer jeg ikke. Både til og pille 
har næmlig „supradentalt" 1, til har ikke II i olddansk, som fru J. siger, 
pille er låneord (se Falk og Torp P i l l e 1.); og vilde endelig har sik
kert fået sin e-lyd fra infinitiven, hvor e er normalt. Dersom „osv." ikke 
er mere overbevisende, mener jeg endnu, at Kock og jeg har ret. Lige
som ved ollgarfh drages også her den urigtige forklaring med i det føl
gende (s. 103, 105). 

Som helhed kan jeg heller ikke se noget fræmskridt i det anvendte 
skema over vokalovergange. Det har sine fordele, især i.den store mu
lighed for indordning af alle tilfælde af selvlydskifte; men det er dog, 
som Linnés, et „kunstigt" system, som let kan komme til at adskille 
det naturligt sammenhørende og føre ganske uvedkommende ting sammen. 
Følgerne er da heller ikke udeblevet; de gamle begreber (omlyd, bryd
ning) holdes ikke så rene, som man kunde ønske. 

Angående hele spørgsmålet se lv lyds f o r l æ n g e l s e og l y d æ n d r i n g 
som følge he ra f er forf., så vidt man trods en del uklarhed kan skonne, 
tilhænger af Kocks og Torp og Falks opfattelse, medens jeg afgjort hol
der med Boberg og Hesselman. Dersom fru J. havde søgt at uddybe 
spørgsmålet og give grunde for sin afvisende stilling imod disses opfattelse, 
havde hun gjort en såre fortjænstfuld gærning, men nu, da hun ganske 
simpelt synes slet ikke at have ænset den, ja end ikke nævner Boberg 
og Hesselman, er det jo muligt, at hun ikke har opdaget, at der gives 
en anden opfattelse. Indtil videre kan det da næppe betale sig at drøfte 
den sag videre. 

Foruden denne grundskade, afstanden fra det levende folkesprog, 
er der en anden mangel, som undertiden er kendelig. Forf. har i alt 
for hqj grad ladet sig noje med udgaver og har åbenbart kun meget 
ringe kendskab til de primære kilder, h å n d s k r i f t e r n e . Flere af de 
ovenfor nævnte ting har noget hermed at gore, men særlig belysende er 
bemærkningen side 1 0 1 2 : Derimod har jeg ikke medtaget Hskr. Stockh. 
K. 4 fol. af „Ivan Løveridder", da dette sikkert er skånsk, ikke som 
alm. antaget sællandsk. De grunde, der anføres, er imidlertid ikke over
bevisende, da former som bkidten, forstanden, thet areth, then licken kan 
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stamme (og bevislig tildels stammer) fra den svenske forskrift, og den 
såkaldte „tvelydning* af å til oa slet ikke minder om skånske, men net
op om ømåls-tvelyd. Imidlertid kan dette spørgsmål slet ikke afgores på 
grundlag af Ivan , men her må håndskriftet Sth. K. 4 som helhed be
tragtes. Skont dette bind fra først af har været to bøger, den ene (bl. 
78—162) omfattende Ivan , den anden (bl. 21—77 og 1—20) omfattende 
en stenbog (Slb.j, De hellige Kvinder (HKv.) og en krønike (Kr.), kan 
der dog næppe være nogen tvivl om, at de er skrevne med samme hånd 
(og på samme slags papir). Men forskrifterne har været ret forskellige; 
dette viser sig især ved a-omlyden af kort u (Ivan altid u i mulen, gulf-
uit, bud/i, fugel, bwe — de andre oftest o i brodel, skoten, smolæ, boqhæ, 
bodh, stoffuæ; men også slwæ, hug, budh) og ved behandlingen af ia 
(Ivan altid derffuer, selff, deffuel, skælffue, gerne — de andre også diæflæ, 
sialff, sielf; Ivan aldrig ia i mialk, thianstæ, giald, snial, sialsiwnt, 
kiape, som de andre har ved siden af te). Ivan og Stb. har uppa, Krøn. 
ouæna, ofnce, som ellers synes at være en østdansk form. Former på 
-er i hankon findes i Ivan og HKv.; Stb. og HKv. har jyskheder som 
ænse, om væll (om megell), af (dersom), HKv. løss (læser). Stb. og HKv. 
synes at gå tilbage til ældre grundskrift end de andre. Hvad der afgjort 
er skriverens, er aa for a foran nn (vaan, saan, aan, haan, maan), ee 
(sj. ææ, eæ, æe) i svag stavelse (enee, fruee, tagee, bestee, sæliee, castee, 
timee, andree), brugen af oa, sj. ao for å (moa, goa, soa, sloas, bloa, 
foa; mao, rao, aor), mélliom (Stb. også velliær koger), i for y (stirtæ, 
licke, skild, slicker, miret, tictugh, lifftæ, blisel, kisser, titestland), endel
sen -ug {verdug, stadugh, mectugh, salugh, blodugh), ia i Marte, fiarde; 
thom, sætte, sæt (satte, sat), væl, ingen forskel på hankon og hunkon i 
artiklen. Alt dette er næmlig gennemgående i alle fire skrifter. End
videre hører til skriverens egne ejendommeligheder vist de ovenfor an
førte former for oldda. o : u og ia, som er gennemførte i Ivan og fore
kommer spredt i de andre. At disse former viser østenom Sundet, sy
nes alt andet end bevisligt, men det vil være vanskeligt at henføre dem 
til en bestemt dialekt; rent sællandske synes de ikke at være (særlig 
melliom og hiarte-flarde) men der er så meget sællandsk deri, at jeg dog 
ikke tror, det kan være langt derfra. 

Hermed har jeg ingenlunde udtomt, hvad jeg i enkeltheder har at 
indvende mod bogen, men jeg har hellere villet behandle disse enkelte 
ting noget udførligere end antydningsvis røre ved en mængde ting. Men 
endnu har jeg en meget vægtig indvending at gOre, og denne gælder 
selve bogens grundtanke: at sproget i Eriks sæll. lov gennem kanselli-
sproget som mellemled er grundlaget for det nydanske rigssprog. Efter 
læsningen af bogen står — hvis man antager forf.s mening — endnu en 
række spørgsmål uløste. Nogle kan forf. med rette vise bort som hørende 
til en senere del, dette gælder især den afgorende forskel mellem sæl
landsk og rigssproget, at sællandsk er et trekonsmål, men rigssproget et 
tok5nsmål, og dette kan ikke afvises på den måde, forf. ynder (f. eks. 
navneord på -ere s. 72 og oftere, behandlingen af iu § 20G), med en 
antydning af, at sællandsk vel også har tokonsrnål. Andre, som de nys 
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nævnte, burde have været slutbehandlede i denne bog, men når ikke 
længere end til et stort spørgsmålstegn. I mange henseender tror jeg 
også, forf. opkonstruerer det historiske grundlag for sin opfattelse uden 
tilstrækkelig soliditet. Jeg ser endnu, trods fru Jacobsens store udredning, 
væsentlig på sagen som for, at grundlaget for det danske rigssprog er 
skabt af de mindst provinsbundne i folket, hojadelen, hojgejstligheden og 
klostergejstligheden, under stadig indflydelse på skriverne fra skolen og 
forskriften. Ad den vej har kansellisproget allerede tidlig fået en stor 
fasthed (og dette er for første gang udmærket dokumenteret af fru Jacob
sen), medens bogsproget i middelalderen endnu kun når en tilnærmelse 
til fasthed, idet skolens indflydelse her næppe har været så stærk. Ved 
reformationen og bogtrykkerkunsten kommer bogsproget ind i en ny hurtig 
udvikling fræm mod ensartethed (også dette påviser fru Jacobsen klart), 
og dette under stærk indflydelse af en sællandsk forfatter (Kr. Pedersen), 
som dog ikke kommer til at give bogsproget det endelige præg. Sin af
slutning får rigssprogdannelsen i de store Sundbyer, København og Malmø, 
hvor befolkningen er stærkt blandet, og i sit præg bliver rigssproget en 
midtdansk sprogform. Da sællandsk også er en midtdansk sprogform, 
er der selvfølgelig stor lighed mellem sællandsk og rigssproget, men ikke 
på grund af særlig sællandsk indflydelse på dette. Således forstår man 
let de afvigelser fra sællandsk, der forener rigssproget med de andre 
mål. Hvor skånsk og jysk står sammen mod sællandsk, har rigssproget 
meget sjældent den sællandske form. 

Spørgsmålet er af gennemgribende vigtighed for forståelsen af det 
danske sprogs udvikling, og dette må undskylde den plads, jeg har lagt 
beslag på til indvendinger mod et værk, som jeg trods alt anser for et 
ualmindelig værdifuldt bidrag til oplysning om vort modersmåls historie, 
ikke mindst værdifuldt ved den modsigelse, det må vække på mange 
punkter. jl/ j{r_ 

TO ANSØGNINGER TIL FREDERIK VI 

[De to Ansøgninger, som her meddeles, findes i Rigsarkivet blandt 
Møstings Forestillinger m. kgl. Resol., og de giver Indtryk fra Tiden efter 
den Baggesen-Oehlenschlagerske Fejde, nemlig den mere private Side. 
Oehlenschlåger sad som Professor i Æstetik og med Indtægten af sine 
Skrifter forholdsvis godt i det; Baggesen var derimod trods sine Vart-
penge ude i rent fortvivlede Forhold og egentlig uden Udsigt til at komme 
ud over dem. De to Ansøgninger er karakteristiske for deres Forfattere. 
Fra Oehlenschliigers lille „ved Gud" til hans Forglemmelse af Dato vidner 
hvert Ord om en Nonchalance, hvortil Baggesens Tryglen og højtidelige 
Forsikringer danner en ikke mindre karakteristisk Modsætning. 

Saa forskelligartede de to Ansøgninger var i Form og Fordring, fik 
de dog samme Resultat. Kongen sendte dem til Finansminister I. S. 
Møstings Erklæring, som 13/s 1819 meget stærkt fraraadede at bevilge 
dem; han gør opmærksom paa den daarlige Sikkerhed, der tilbydes (af 
O. tilmed slet ingen!) og fremhæver, at B. og O. som Embedsmænd, 
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der dog henholdsvis havde 1200 og 1500 Rbd. om Aaret, maatte ind
rette deres Økonomi efter deres Indtægter, da de tilmed havde den For
del for andre at de kunde forøge deres faste Indtægt „ved deres viden
skabelige Arbejder", og d. 17. s. M. afslog Majestæten pure bægge An
søgninger. 

Kongen har dog maaske ved Audiencen vist sig velvilligere mod B., 
end Afslaget lader formode. Under alle Omstændigheder lod Baggesen 
sig ikke forbløffe, men indgik straks efter med en Ansøgning om et Laan 
paa 1000 Specier, og da fik han d. 28/9 bevilget en Gratification af 1000 
Rbd. Sedler (se udførl.: Fonden ad usus publicos II (1902) S. 298—99). 

Ansøgningerne behøver iøvrigt neppe Kommentar, men meddeles 
bogstavret efter Originalerne.] 

Til Kongen: 
Jeg vovede allerunderdanigst for et Aar siden at ansøge Deres 

Majestæt om Tillæg i min Gage. Deres Majestæt modtog min Ansøg
ning med landsfaderlig Bevaagenhed, og hørte allernaadigst saavel de 
Grunde der understøttede mit Haab som de Aarsager, der nødte mig 
til at bede om mere. 

I denne Mellemtid har jeg stræbt alt hvad jeg kunde, for ei at 
komme i dybere Gield og for at afbetale noget af den gamle; men 
uden Understøttelse er det mig ved Gud. umuligt, uagtet al Flid, at 
komme videre. 

Inden altsaa Omstændighederne tillade min Bøn om mere Gage 
at komme i Betragtning, beder jeg allerunderdanigst Deres Majestæt 
endnu forunde mig et rentefrit Laan af Sexhundrede Rigsbankdaler 
Sølv, som jeg maatte tilbagebetale, naar Tiderne og mine Vilkaar blive 
bedre end de ere. 

Den Naade, Deres Majestæt ved flere Leiligheder viste Deres Digter, 
giver ham Mod til i Nødens Tid med Haab at vende sig til sin Drots 
Høisæde. 

Det er ikke Vellevnet, jeg søger, allernaadigste Konge, kun et 
tarveligt anstændigt Udkomme med en elsket Familie, som jeg lever 
for og som er mig Alt! 

Kiøbenhavn den: August 1819. Allerunderdanigst 
Adam Oehlenschlager. 

Allernaadigste Konge! 
Deres Majestæt befalede mig sidste Gang, jeg nød den Lykke, 

allerunderdanigst at fremstille mig for Allerhøistsamme skrivtlig, ufor
beholden og med fuld Tillid at andrage det Anliggende, jeg syg og 
modløs dengang fremstammede. 

Paa Grund af dette allernaadigste Vink vover jeg i det ulykke
ligste Øieblik af mit nu paa femte Aar med uophørlige Næringssorger, 
huuslig Elendighed, og mere og mere truende Blindhed kiæmpende Liv, 
forfulgt af Fiender og forladt af Venner, at erindre Deres Majestæts 
Hierte om det Baggesen eengang allernaadigst givne Tilsagn: at han 
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aldrig skulde komme til at lide Nød under Frederik den Siettes Re
giering. 

For fire Aar siden allerede, da min yderlige Trang til en overordentlig 
Understøttelse, for at sikkre mig imod den Skiebne, der nu er bleven 
min Lod, begyndte, og jeg, der hidtil aldrig har kunnet komme saa 
vidt, selv at hæve den mig allernaadigst forundte Pension, som jeg fra 
Begyndelsen af har maattet anvise til Creditorer, allerunderdanigst an
søgte Deres Majestæt om et Laan eller Forskud lovede Deres Majestæt 
mig samme, saasnart Allerhøistsammes kongelige Privatkasse tillod det. 
Jeg har siden den Tid stridt med Taalmod til det yderste, for ikke at 
misbruge den beste Konges Gavmildhed med uanstændig Paatrængen — 
jeg har solgt hvad jeg eiede, indtil Brixen, jeg laae og Stolen, jeg sad 
paa; men jeg har med alt det ikke været istand til at stoppe de Huller, 
mine alt for betydelige Tab havde giort i mit Udkomme. I en Række 
af Aar har jeg forgiæves nægtet min Familie enhver Livets Behagelig
hed og mig selv endogsaa dets almindelige Nødvendigheder for at af
drage den gamle Gield, der bestandig hindrer mig fra, at komme i 
fri Besiddelse af hvad Deres Majestæts Naade eengang har sikkret mig, 
og som vilde være tilstrækkelig til mit Udkomme, hvis jeg havde det. 
Men Sandheden er, Deres Majestæt, at jeg har betydeligen mindre end 
Intet. Ogsaa har jeg en Tid lang maanedligen maattet tiltrygle mig 
mit Brød af den, der hæver mine Vartpenge. 

Under saadanne Omstændigheder er min huuslige Forfatning, især 
i de sidste tre Aar (hvad der og omsider forbittrede mit af Naturen 
elskende og muntre Lune) bleven grændseløs utaalelig. Med en nerve
svag bestandig lidende Kone, hvis Livs Redning afhænger af en Til
bagekomst til et Clima, hendes Constitution kan taale — med en ofte 
til fuldkommen Blindhed grændsende Svækkelse af mit Syn — og med 
en Mangel paa alt, som den usleste, lever jeg — for nærværende Øie-
blik — ene og alene af min Tillid til Gud og Kongen. 

Jeg har altsaa fra min tidligste Ungdom studeret, arbeidet, kiempet 
og lidt — jeg tør sige det: i min Konges, i mit Fædrenelands og i 
Sandhedens Tieneste — udbredt paa Holbergs og andre mine udøde
lige Forgiængeres Bane, det danske Navn i Litteraturen efter Evne — 
afslaaet alle Indbydelser til Lykke udenfor mit Hiem — og opofret 
mig en bestandig Virksomhed uden Hensyn paa m i n Fordel, for i mit 
55 Aar at forgaae i Elendighed, hvis Deres Majestæt ikke har Medynk 
med min Tilstand. Den er virkelig i alle Henseender utaalelig, og jeg 
bekiender, at jeg trods min gamle Kraft og mit endnu unge Mod i dette 
Øieblik havde ophørt at lide, hvis jeg ikke i sidste Instants regnede 
paa min elskede Konges Mildhed som paa Guds. 

Og visselig var Deres Majestæts Løftes, og min Bøns Opfyldelse, 
sikker, hvis jeg kunde udfolde mit hele Liv for Frederik den Eiegode 
og bevise hans Faderhierte hvad den Alvidende veed, at han redder 
Hans Ham inderligst elskende Undersaat, en Mand, der i Hans God
heds umiddelbare Omgivelse, hvergang han havde den Lykke at see 
den Konge Ansigt til Ansigt, man har fiernet ham fra, følte, at han 
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med Vellyst døde for ham. Men deres Majestæt kiender ikke uden 
den sværtede Overflade af denne mod det Slette i den beste Konges 
Rige kiæmpende Undersaat! Deres Majestæt seer ham blot igiennem 
det Forstørrelsesglas af hans Feil og Svagheder, som hans gode Sides 
Fiender holde for den kongelige Naades Øine. Jeg haaber, at endnu, 
før jeg døer, et Lys derover vil opgaae for Deres Majestæt, og at den 
Miskiendelse, hvorunder jeg nu lider, engang vil ophøre. 

Dog forinden den ophører vil min yderlige Nød for et Hierte, som 
min Konges, være nok til at opvippe Vægtskaalen af mine Fienders 
Foredrag, hvis jeg har saadanne i Deres Majestæts Nærhed. Har han 
nogensinde forsyndet sig, vil det store Hierte sige, saa er han jo og-
saa straffet nok. Den Angest for et unaadigt Afslag, der aldeles vilde 
knuse mig, som blander sig øjeblikkelig i min evige Tillid til min Konges 
Naade, lader mig indskrænke den Bøn, Deres Majestæt engang anhørte 
med Løfte om seenere Opfyldelse til Bønfalden nu om det Halve. Kun 
med et Forskud af 2000 Specier kan jeg fuldeligen og fra Grunden 
af reddes. For disse nedlægger jeg i Deres Majestæts Privat-Bibliothek 
eller Arkiv mine mangfoldige utrykte danske Arbeider, mit store tyd
ske Værk over det danske Sprog, og Forlaget af mine samtlige Danske 
Skrifter. Jeg paatager tillige den hellige Forpligtelse til Deres Majestæt 
selv, i Tilfælde af Liv og Sundhed, at fuldende Digtet T h o r a , og den 
af mig begyndte tydske Oversættelse af Holberg. 

Jeg bønfalder om Tilladelse, at bringe min ulykkelige Kone til
bage til det lille Landhuus i Frankrig, hun besidder, som eneste Rest 
af hendes fædrene og mødrene Arv, og hvor hun vil kunde leve med 
minhaabefulde umyndige Søn af det Halve, min elendige Huusholdning 
koster her. Jeg bønfalder tillige om Ansættelse igien i Deres Majestæts 
Tieneste som Professor i det danske Sprog i Hertugdømmerne med 
Tilladelse til Ophold paa Als, medens jeg aarligen læser et Gursus i 
Kiel — eller, hvis dette ikke skulde finde Deres Majestæts Bifald om 
Tilladelse at oppebie der Deres Majestæts videre Beslutning i Henhold 
til den allernaadigste Resolution af 1. Juni 1814. 

Men fornemmelig bønfalder jeg Deres Majestæts Mildhed og Naade 
om Forundelse af et mundtligt Foredrag til Forsvar for nærværende 
allerunderdanigste Privatansøgning. Skiænket mig den himmelske Vel-
giærning, at Deres Majestæt vil høre mig" med Opmærksomhed er jeg 
uden Angest, og forvandlet fra den ulykkeligste Mand til det lyksaligste 
Menneske. Det er overordentlig stort, hvad jeg bønfalder Deres Maje
stæt om; men jeg henvender mig til en overordentlig Stormodighed. 

Allernaadigste Konge! 

Deres Majestæts 
Kiøbenhavn d. 21 Julii 1819 allerunderdangist hengivne 

Baggesen. 

Meddelt af O. Thyregod. 
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ET BREV FRA B. S. INGEMANN 

[Det her meddelte brev fra Ingemann, som findes i den store Diede-
rich'ske autografsamling i universitetsbiblioteket i Amsterdam (se om den 
mine bemærkninger i Kirkehistoriske Samlinger 5 R. III 542-46), er rettet 
til den tyske læge dr. med. A n t o n D i e t r i c h i Berlin, som 1827 over
satte det dramatiske digt „Tassos Befrielse" (Ingemanns Sammtliche Schau-
spiele. 1stes Båndenen). Om denne oversættelse skrev Ingemann 27/i 
1828 til sin svigerfader, etatsråd Mandix, at den „i det Hele" forekom 
ham heldig, og ytrer, at „Dietrich synes meget enthusiastisk for min 
Poesie og jeg har Grund til at være vel tilfreds med at have ham til 
min Tolk i Tyskland" (Breve til og fra Ingemann, p. 205, cfr. p. 207 og 212). 

Carl S. Petersen] 

Sorøe d. 21 Fehr. 1826 
Høistærede Herre! 

Med megen Fornøielse har jeg modtaget Deres ærede Skrivelse af 
9de Decbr. og jeg glæder mig til et Bekjendtskab, som grunder sig paa 
Noget saa væsentligt og uafhængigt af Tid og Forhold, som fælles Deel-
tagelse for Ideerne og det aandelige Liv unægtelig er. Hvad jeg og mine 
Landsmænd skylder den gehaltrige tydske Litteratur og dens hæderlige 
Heroer, er saa betydeligt, at det altid kun vil blive en liden Skjærv vi, 
paa en stor aandelig Gjeld, kunne afbetale, naar danske Aandsværker nu 
og da kunne optræde som velkomne Gjester i den rige germaniske Lit
teratur. 

At nogle af mine Arbeider have været saa heldige at kunne tiltale 
ædle tydske Hjerter, er en Glæde, jeg undertiden tilforn har fornummet, 
og som Deres venlige Skrivelse paany har skjænket mig. Den Deelta-
gelse, hvormed De har sysselsat Dem med mine dramatiske Digtninger, 
er mig en Borgen for, at de ville befinde sig vel i Deres Hænder. Imid
lertid vil jeg gjøre Dem opmærksom paa at Hyrden af Tolosa allerede 
er udkommen paa Tydsk i 2de Bearbeidelser nemlig i Theodor Hells 
Biihne der Auslander lslel' Band og i en særskilt Oversættelse af Scholtz 
Schleswig 1820. Den første af disse Oversættelser er temmelig tro, men 
synes mig at mangle det poetiske Liv, den sidste er egentlig en Om-
arbeidelse med Hensyn paa en mindre Scene og med Forandringer og 
Tilsætninger, som jeg ikke kan billige. Af „Tassos Befrielse" har Ei-
doras Udgiver Hr. Kammerraad Gardthausen i Cappeln anmeldt en Over
sættelse, som jeg har seet i Haandskriftet, og som jeg i det Hele anseer 
for heldig; saavidt jeg veed, er den dog endnu ikke udkommen1. Af 
Bianca haves en efter min Mening heldig Oversættelse af D. W. Levvetzou 
Kopenhagen 1815. Mindre heldig synes mig Dr. Langes Oversættelse af 
Løveridderen2 især med Hensyn paa de ofte afbrudte og svage Jamber. 

Foruden de 12 Bøger, De har nævnt, har jeg udgivet følgende: 
1 Udkom 1826 i Leipzig med poetisk introduktion af la Motte Fouqué. 

Prøver havde Gardthausen meddelt firet i forvejen i 3die årgang af sin „Taschen-
buch" Eidora. 2 Hadersleben 1824, Altona 1825. 
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1) Digte 2 d e Dele 1811. 1812 (ikke mere i Boghandelen). Samme 
gden udgave 1814 (nb. af denne Udgave er det dramatiske Digt 
Mithridat udtaget, som findes i l3to Udgave) 

2) P r o e n e , en Samling af Digte 1813 (heri findes Sørgespillet Turnus, 
et Ungdomsarbeide, som jeg ønsker slaaet Streg over). 

3) J u l e g a v e n , en Samling af Digte 1816 (heri findes en Fortælling: 
„Hr. Helias og Jomfru Beatricia1') 

4) De U n d e r j o r d i s k e , et Eventyr 1817 (oversat paa Tydsk af Lotz) 
5) E v e n t y r og F o r t æ l l i n g e r (ligeledes oversatte af Lotz)1 

6) R e i s e l y r e n , 2 Dele 1820 
7) M a g n e t i s m e n i B a r b e e r s t u e n , Comoedie 1821. 
8) G r u n d t r æ k til en N o r d - S l a v i s k og V e n d i s k G u d e l æ r e (et 

Program) 
Under Pressen er desuden 

9) V a l d e m a r S e i e r en historisk Roman i 3 Dele (den vil ikke kunne 
udkomme førend til Sommer). 

Enhver tydsk Boghandler vil lettelig ved at henvende sig til Hr. Bog
handler B r u m m e r eller til den G y l d e n d a l s k e B o g h a n d l i n g i Kjø-
benhavn kunne skaffe enhver dansk Bog, der er udkommen i Kjøbenhavn. 
Øhlenschlægers Værker kjender De vel? Bredahls dramatiske Scener kunne 
kun betragtes som Brudstykker og Studier baade i Henseende til Idee og 
Behandling; med enkelte adspredte genialske Glimt synes de mig at for
binde en saadan Formløshed og ubestemt Gharacteer, at jeg tvivler paa 
de ville have Interesse for Fremmede. Af vore andre danske Digtere 
vil jeg fornemmelig gjøre Dem opmærksom paa Schack Staffeld, som ud
mærket Lyriker. Af ham haves kun 2 Bind Digte. Den humoristiske 
Baggesen kjender De formodentlig saavelsom Ewald og Holberg af de 
ældre. Den for sine theologiske Stridsskrifter saa bekjendte Præst Grundtvig 
er unægtelig en af vore kraftigste og mest geniale Skribenter; ogsaa som 
Digter har han leveret udmærkede og i flere Henseender mærkelige Skrifter, 
hvoriblandt jeg vil nævne hans „Qvædlinger", en Samling af lyriske Digte 
— hans dramatiske Værk: „Optrin af Kæmpelivets Undergang i Norden" 
saavelsom hans nordiske Mythologie indeholde meget Fortreffeligt; men 
hans strenge Eiendommelighed gjør ham ofte dunkel for hans egne Lands
mænd, og vil rimeligvis endnu mere fjerne ham for Deres Landsmænd. 
Men den af alle vore Digtere, som unægtelig har størst Fordring paa 
Erkjendelse og Deeltagelse blandt Fremmede er Øhlenschlæger, hvis Vær
ker især de tidligste (poetiske Skrifter og nordiske Digte) De endelig maa 
læse i Originalsproget. 

Hvad De bemærker om Modesmagens og den temporaire Læsever
dens mislige Indflydelse paa Litteraturen maa jeg vel for en Deel give 
Dem Ret i; dog troer jeg, at hvad der har virkelig poetisk Gehalt til en
hver Tid vil finde sit Publicum. Hvis De seer Baron Fouché, vil jeg 
bede Dem bringe ham en venlig Hilsen fra Norden, hvor hans Sigurd 
endnu lever i Folket (han kjender maaskee allerede de af Lyngbye ud-

1 Desuden 1826 af C. H.Bertels; „Sphinxen" 1826 af Gardthausen i Eidora. 
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givne „ færø iske Qvæder" et mærkeligt Digt bevaret ved Traditionen 
til vor Tid)1. 

Jeg forbliver med megen Højagtelse 
Deres hengivne 

B. S. Ingemann 
E. S. Dem af mine Landsmænd, som De maatte see, beder jeg Dem 

venligst at hilse navnlig Dhrr. Rothe Candidaten og Botanikeren2. 

OM URHØNSENES YNGEL 

ET BIDKAG TIL ÆLDRE TIDERS NATURKUNDSKAB 

I Tilknytning til hvad Peder Syv meddeler om Urhønsenes Forplant
ning | DSt 1909, 661 og til hans Slutningsbemærkning: „hic aliqua oc-
currunt minus credibilia", kan det maaske være • af Interesse at høre, 
hvorledes en anden samtidig udtaler sig om disse Fugle. 

Den bekjendte Provst Mor t en R e e n b e r g i Stege havde under en 
selskabelig Sammenkomst hos Amtsforvalter Ravn ved Bordet fortalt noget 
om, hvorledes disse Fugle ynglede, men Selskabet har aabenbart ikke 
villet tage den skjæmsomme Provsts Fortællinger for helt troværdige, og 
herover synes han at være bleven lidt irriteret, saa han i et Brev til en 
af Gjæsterne — Navnet nævnes ikke — søger at komme noget nærmere 
ind paa Sagen. Brevet er fra August 1702 og er indført i Reenbergs 
Kopibog Folio 54b [Aalborg StiftsbibliotekJ8. 

Det hedder bl. a. heri: „1) fortalte ieg at det var sær som fortelles 
om Urhaner og høns hvorledes de yngler, nemlig at hanen paa grønne 
pletter i hæder begynder sin skogern ræt ved Solens opgang, og da ka
ster een sæd fra sig som een slim, dend hønerne siden opsluger, og der
efter undfanger. Discoursen blef optagen som ganske utroelig, ieg svarte 
ieg hafde aldrig vaared til det bryllup, mens at det fortælles af troevær
dige folch viidste ieg, saa ieg haaber at blive frikient fra denne post, 
naar ieg kand bringe Anseelige gamle vidner, som og har fortalt det; 
ti videre var ey mine ord end: at de t f o r t æ l l e s . Nu fortæller gamle 
Grædske og Latinske Skribentere, P l i n i u s , S o l i n i u s , A r i s t o t e l e s , 
A t h e n æ u s , A n t i g o n i u s , C a r y s t i u s (De 3 troeværdigste setter ieg 
sidst), at om hønerne føler alleene vinden fra stædet, hvor hanerne ere, 
om hanerne flyver alleene over dem, om de hører alleene dens skoger, 
at hønerne skulde deraf undfange, og paa de tider staaer hønerne ga
bende i hidsighed. Dend lærde frantsoser C a s a u b o n i u s som har skre
ven over dend lærde A t h e n æ u m kalder dend fugl s p e r m o l o g u s , og det 
er paa Danske een som opæder sæd, og der nefner hånd dend u r a g a , 

1 3 breve fra la Motte Fouqué til Ingemann findes i Breve til og fra Inge
mann (nr. 99, 122, 138). Fouqués dramatiske digt „Sigurd der Schlangentodter* 
var udkommet 1809, H. C. Lyngbyes „Færøiske Qvæder om Sigurd Fofnersbane 
og hans Æt" korn 1822. 2 Brødrene Wilhelm, senere præst, og Rudolph, senere 
gartner, der rejste i udlandet i årene 1824—27. s Brudstykket meddeles her 
bogstavret, saalodes som Reenbergs Skriver har indført det; kun er Forkortelsen 
for -us eller ius overalt opløst. 
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hvorfra vi vel har Nafned paa Danske og kalder dend fugl uhrhane. 
Men, Min Herre, før disse gamle Mænd lærte mig dette, har ieg paa 
min Ære vel for 20 Aar siden hørt det ieg fortalte af gamle ulærde 
skytter; Og maatte ieg nu erindre (1) fortalte ieg alleene, hvad der er fortalt 
og troed af andre, (2) fortæller disse gamle drenge, som af lærde folch 
holdes for troeværdige i andre passer, denne Uhrhønsenes Ynglend end 
utroliger end hvad ieg fortalte, (3) finder ieg ey det er giensagt af lærde 
folch, som S a l m a s i u s , C a s a u b o n i u s , der har stricte examinered disse 
gamle deris skriffter. (4) End ydermeere til Min Herres fornøyelse, for
tæller S o l i n i u s , at om et Menniske kommer stædet nær, hvor hønsene 
ligger paa Eg, flyver de folch snart imod, eller lidet fra dem, og enten 
som de ey vel kunde gaae, eller ey vel kunde flyve, for at locke og for
vilde folch fra deris Ræder, een historie som min Herre self fortalte var 
ham p a s s e r e d , Og dette skriver denne samme gamle Auctor, som og 
har skreved sammesteds de Andre urimeligheder i hans bogs 7 Gap. Saa 
de Gamle var dog iche slet Jyder1 i hvad de skreve. 

Og maatte nu min ringe Meening høres her om: (1) forstaar vi ey 
de Vundervercher som ere i Naturen e. g. at et forraadned sædekorn i 
Jorden kand blomstres og leve igien, saa kand vi ey dømme Noged sant 
eller usandt uden hvad vi forstaaer, og mindre kand vi dømme end de 
der har andvendt deris tider paa at udstudere Naturens Sager, (2) er 
ieg dog iche saa lættroende, at troe alt dette som nu af gamle S c r i -
b e n t e r e fortelles om denne M a t e r i e , at undfangelsen alleene skulde 
skee ved disse omstændigheder, mens vel alt dette skeer, saa at lufften, 
skogren, siunen (?) bereder og ophidser hønsene der til, og mulig siden 
de har maged sig med hanerne, at dend slim disse da kaster fra sig 
størcher undfangelsen saa dend uden slimen ey kunde skee, thi naturen 
har ey andordned noged forgieves; Maatte ieg og her erindre, at Ghristne 
Naturkyndigere tilregner de Ægyptiske Vande I s r a e l i t e r n e s frugtbarhed 
der, helst vi har i historierne, at een Ægyptiske Konge gaf sin Datter 
som blef gift i et andet land nogle Krucher fulde med sig af Nili Vande 
til hiemgift. Saa der maatte vel merches i denne m a t e r i e , at der er 
forskield i dend aet at C r e a t u r e r n e pares og imellem dend, at hun
nerne undfange " 

Meddelt af C. Klitgaard. 1 dumme — en taabelig Jyde. 
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II. Skryme-episoden. 
1. Norron tradition. 

Under det den inledande myten om Tors bockslaktning endast 
helt losligt har kopplats till Utgårdsfarden såsom ett slags inled-
ning, står Skryme-episoden, ehuru åven den har en ganska sjålv-
ståndig karaktår, beråttelsens huvudhandling betydligt narmare. 
Den ar ett reseåventyr på vågen till Utgård och ger lasaren en 
forkånning av den forodmjukelse, som dår skulle komma Tor och 
hans foije till del. Dess innehåll år foljande: 

Sen Tor låmnat bockarna och farit 6ver havet, vandrar han 
vidare genom en stor skog med sina tre foljeslagare. Tjalve, som 
år snabbast av alla man, bår matpåsen. Om kvållen kommer de 
till ett hus med en dorr så bred som hela huset, och dår tar de 
nattkvarter; men då de mot midnatt vacks av dån och jordskalv, 
flyr de forskråckta in i ett litet sidorum, under det Tor såtter sig 
i dorren med handen om hammarskaftet for att forsvara sig. Når 
han om morgonen går ut, ser han ett stycke dårifrån en sovande 
jåtte, och det var dennes snarkningar, som oroat dem under natten. 
Tor spanner sitt starkhetsbalte om sig, men i detsamma vaknar 
jåtten och reser sig, varvid Tor glommer att slå till. Då jåtten 
tillfrågas om sitt namn, sager han sig heta Skryme. „Dig behover 
jag ej fråga om vem du år," sager han, „ty du år Åsa-tor. Men 
var har du gjort av min hanske?" I detsamma tar han upp den 
från marken, och Tor ser då, att det var den de hållit for ett hus 
och overnattat i. På Skrymes forslag kommer de overens att slå 
folje, och sen de åtit frukost, lågger han deras matforråd i en ge
mensam påse, som han knyter till och tar på ryggen, varefter han 
med stora steg går fore. Mot kvållen soker han ut ett nattlåger 

Danske Studier 1910. 10 
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under en stor ek och ber de andra åta, men lagger sig sjålv att 
sova. Då Tor skall oppna matpåsen. kan han ej losa någon knut 
och ej finna några åndar på banden. Han blir vred, tar hammaren 
med bagge handerna och slår Skryme i huvudet. Denne vaknar, 
men frågar blott om ett lov foll ner på hans huvud och om de 
ånnu åtit och snart åmnade gå till vila. Två ganger g6r Tor om 
forsoket att slå ihjfil jatten och slår så hart, att hammaren sjunker 
in i dennes huvud, men jatten undrar blott om ett ollon har fallit 
ner på honom eller om fåglarna slåppt ner något från trådet. På 
morgonen tar Skryme avsked, kastar matsåckspåsen på ryggen och 
går mot bårgen i norr, sen han gett Tor anvisning att gå osterut, 
om han vill komma till Utgård, men på samma gang varnat for 
att vara for overmodig, ty Utgårdalokes hirdmån år storre an 
Skryme sjålv och tål inget skryt av sådana pysslingar. — Utgårda-
loke ger sedan forklaringen på dessa missoden, i det Skryme, som 
identifieras med honom sjålv, hade bundit hop matpåsen med 
„gresjårn", och då Tor slog honom med sin hammare, hade han 
skjutit ett barg for, så att slagen blott tråffade bårget, vari de 
gjort tre djupa dalar; åljes hade till och med det forstå, som var 
minst kraftigt, varit nog att doda jatten-. 

•På denna episod forekommer håntydningar i två Eddasånger, 
Hårbar5sli65 och Lokasenna, av vilka åtminstone den senare torde 
hårrora från 900-talet. 

I Hårbar5sli65 beskylles Tor (v. 26) for att av rådslå och 
blodighet ha krupit in i hansken och varken vågat „fisa né hniosa", 
så att Fjalar horde det. Forfattaren till denna sang tycks alltså 
ha kant episoden under en åtminstone så till vida annan form an 
den Snorre återger, som jåttens namn år ett annat. 

Lokasenna låter Loke hånfullt uppmana Tor att aldrig mer 
tala om sina osterfårder, sen han g6mt sig i hansktummen („siz i 
hanzka pumlungi hnuktir pli"), glomsk av vem han var, och han 
påminner om Skrymes hårda remmar, som tvingat Tor att svalta, 
emedan han ej kunde losa dem. Hårav framgår, att episoden i 
sin helhet under 900-talet varit kånd med vasentligen samma inne-
håll som på Snorres tid, i det både vanten och de olosliga knu-
tarna omnåmnes. Det år mfljligt att Snorre något mildrat de for 
Tor ej synnerligen smickrande situationerna, men detta behover 
naturligtvis ej vara fallet, då ju både Harbard och Loke lågger an 
på att vara så elaka som mojligt. 
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2. Episodens ullmånna karaktår. 
Vid forstå ogonkastet marker man den stora olikheten i hela 

anlåggningen mellan denna episod och den foregående. 
Bockslaktningsmyten kan, trots det for nutidsmånskor fanta-

stiska draget, att de uppåtna bockarna blir levande igen, betraktas 
såsom nastan nykter: Den stammer fullståndigt overens med den 
levande folktron, ur vilken den på ett foljdriktigt sått utvecklats. 
Den vill bli tagen på allvar, och fastån den låter Tor råka ut for 
ett missode, år detta ej av den art, att det på något sått minskar 
hans anseende. 

Hur annorlunda år ej allt hår! Vet man ej på forhånd vilka 
de upptrådande personerna år, skulle man aldrig tånka på att man 
hade med gudavårlden att gora. Den vandrande skaran år till 
hela sitt upptrådande månsklig — alltfflr månsklig, skulle man vilja 
saga. Sjålva den omståndigheten, att Tor upptråder som forare 
for ett helt folje, gor upptrådet ur mytologisk synpunkt misstånkt, 
då han åljes aldrig har mer ån en enda foljeslagare, Loke eller 
Tjalve, vid ett tillfålle Tyr. Och på det hela taget går den nordiska 
myten ej over 3-talet, nar det galler ett antal benamnda, sam
vårkande personer (Odens-tretalet). 

Det kan haller ej vara tal om att Skryme-episoden såsom hel-
het kan på ett naturligt sått ha utvecklat sig ur någon folktro 
eller något religiost motiv. Allt går ut på att drastiskt och skåmtsamt 
framhålla hur små och underlågsna Tor och hans foljeslagare år 
mot jatten: Dennes hanske år så stor, att de haller den for ett 
hus; hans snarkningar forefaller dem som dånet av en jordbåv-
ning; då han knutit for matpåsen, kan Tor ej Qppna den; och 
gudens vftldiga hammarslag år for jatten ej vårre ån om ett lov 
eller ollon fallit ner på honom. Att missodena sedan forklaras så
som genom trolldom åstadkomna synvillor, minskar egentligen ej 
det for Tor snopliga i åventyret. 

I allt detta soker man forgåves efter någon religios tanke. 
Hela beråttelsen har danats av en medvetet diktande fantasi, nar-
mast beslåktad med folksagans eller med den likaså medvetet dik-
tade skåmtsågnens, och det år på detta område — ej på mytens 
— som man har att soka Skryme-episodens nårmaste slåktingar 
såvål som dess ursprung. 

Om Skryme-episoden sålunda alltigenom står i ett slags mot-
10* 
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satsforhållande till bockslaktningsmyten, år den dock Iångtifrån 
inom sig något likartat helt. Den år tvårtom byggd av inbordes 
tåmligen skiljaktiga sammansåttningsdelar. Overnattandet i han
sken, jåttens snarkningar och Tors hammarslag mot jåttens huvud 
år sålunda motiv, som uteslutande avser att med skåmtsam over
drift åskådliggora jåttens ofantliga storlek i jåmforelse med Tor 
och hans kamrater. Markena i bårget tycks snarast vara ett 
åtiologiskt motiv, som framhåver Tors styrka. Foljeskapet med 
jåtten passar strångt taget alls ej samman med de foregående 
motiven, men år en nodvåndig forutsåttning for knutmotivet, som 
år av rent magisk art utan att ha det minsta med jåttens storlek 
att g6ra. 

Alla dessa motiv maste vart for sig undersokas, och jag skall 
hår borja med det sistnåmnda, vilket har den mest individuella 
karaktåren och vårs hårkomst dårfor år låttast att fastslå. 

3. De oupplusliga knutarna. 

I en uppsats om Nordboerne i Irland har Sophus Bugge med 
rent språkliga grunder sokt visa tvanne olika kållor for Skryme-
episoden: Hanskmotivet anser han vara av danskt ursprung, 
emedan icke blott Snorre utan fore honom åven Lokasenna och 
Hårbar5sli65 — de enda stållen i norron litteratur, dår motivet 
nåmnes — anvånder det d a n s k a ordet „hanzke", som åljes blott 
forekommer på ett stalle i den norrona litteraturen, i stallet for 
norsk-islåndskans „vpttr" eller „glofi"; men knutmotivet forklarar 
han vara ett irskt lån, emedan jåtten for alt knyta till pasen an-
vånder „gres-jårn", vilket ords forstå sammansåttningsled år ett 
irskt ord med betydelsen konstgrepp, åven det brukat blott på ett 
annat stalle i islandsk litteratur. 

Man kan ha sina beråttigade tvivel gentemot en sådan slut-
sats f'rån blott tvånne ords forekomst i en beråttelse, då i ett 
dylikt fall tillfålligheter lått kan ha medvårkat. Men en undersok-
ning av stoffet visar dock, att Bugge åtminstone i frågan om knut
episoden tråffat det råtta. Det ror sig nåmligen hår om ett ma-
giskt motiv, som år utpråglat keltiskt. 

Redan i den gamla till Cuchullin-cykeln horande irska hjålte-
dikten Tåin bo Ciiailgne forekommer exempel på knutmagi, i det 
Cuchullin vrider samman en vidja, som han forser med en ogam-
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inskrift med innehåll aft den fientliga haren maste forbli lagrad 
dår, tilis någon gjort en likadan vidja på samma sått som han1. 

EU mera nårliggande exempel forekommer i en till Finn-
cykeln horande gælisk saga, som jag i nåsta kapitel skall droja 
utforligare vid. I denna brottas Gonan med en jaite, men be-
segras och bindes. Ingen kan losa knularna mer an den som 
bundit dem samt smeden på White Glen2. 

Hur populårt motivet år på gæliskl område, synes åven av 
den omståndigheten, att det dår trangt in i sagor, som ursprungligen 
ej haft det: I en over en stor del av varlden utbredd saga be-
råttas om en hjålte, som dodar en eller tre jåttar eller drakar och 
tar deras tungor, med vilka han gent emot en bedragare, som tagit 
huvudena, kan bevisa, att det år han som utfort bedriften. I en 
gælisk variant av denna saga knyter han hop huvudena, och då 
bedragaren ej kan losa knutarna, inser kungen sveket och finner 
den råtte; och i en annan dodar hjålten de två forstå kåmparna, 
men fångar och binder den tredje, varefter endast han kan losa 
knutarna3. 

Under det knutmagien sålunda år ganska starkt framtrådande 
på keltiskt område, soker man den forgaves i ovrig europeisk folk
tradition. Skryme-episoden år det enda exemplet, frånsett några 
spår dårav på Shetlandsoarna, som dock med såkerhet har stått 
under gælisk påvårkan4. 

Under sådana forhållanden kan man med ganska stor såkerhet 
sluta till att dess forekomst i Skryme-episoden beror på keltiskt 
lån, en slutsats, som ytterligare bekråftas genom ovan anforda 
språkliga skål, åven om detta ensamt for sig maste forefalla 
otillråckligt. 

4. I fiilje med jåtten. 

Såsom ovan påpekats står knutmotivet i Skryme-episoden i 
nårmaste sammanhang med framstållningen om Tors och hans 
ledsagares foljeskap med jåtten, i det denne just genom detta 
kommer i tillfålle att spela Tor det forargliga sprattet. I sjålva 
vårket år det icke blott knutmotivet såsom sådant, som kan foljas 
tillbaka till keltiska kållor, utan hela den dårmed sammanhorande 

1 Hull, The Guchullin Saga in Irish literahire 128 f. 2 Mac Dougall 33, 
34. s A. a. 239, 304 " Se A. Olrik i Mordisk Tidskrift 1897, 344. 
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tråden i beråttelsen synes vara av gæliskt ursprung, såsom en 
jåmforelse med foljande gæliska saga visar: 

Finn och hans man jagade en dag på White Glen och fick så 
mycket villebråd, att de ej kunde båra hem det. Då kom en stor 
man, barhuvad och barfotad, klådd i skinnklader, hålsade Finn 
med hans namn, sade sig vara son till „the Lady of Green Insh" 
och erbjod sig att tråda i hans tjfinst utan annan I6n ån att få 
dcla mat och dryck med sin husbonde. Han blev antagen, och då 
de andra tog var sin borda av villebrådet, snodde han ett rep, 
som han band om hela återstoden av bytet. Dårpå bad han dem 
lyfta bordan på hans rygg, men fastån alla tog i och lyfte, f6r-
mådde de ej rubba den från stallet. Då tog han fatt i repet, 
ryckte till och kastade till alias håpnad ensam bordan på ryggen. 
Dårpå skulle de gå hem, och Gonan gick i spetsen, men jåttens 
stortåsnaglar flådde av honom skinnet från nacken till halen, och 
fast han ej hade något att båra, kunde han ej hinna undan. Slut-
ligen maste Conan såtta sig att vila, och jåtten gick då så fort 
till Finns boning, att då de andra hann fram, hade han redan 
hunnit gora eld, laga maten och dela upp den i portioner till var 
och en. Efter måltiden bad Gonan, att Finn skulle gora sig kvitt 
tjånaren, och denne fick då i uppdrag att håmta den fyrsidiga 
bagaren, som kungen av Lochlann haft sen 24 år, och som Finn 
och hans man forgåves sokt få tillbaka. Tjånaren gick så fort, att 
han hann forbi den snabba marsvinden, som var framfor honom, 
och den snabba marsvinden bakom honom blev efter. Om ett 
dygn kom han tillbaka med bagaren. Conan utmanade honom då 
till en hopptåvling, i det de skulle hoppa over en sjo. Gonan 
fastnade i kårret på andra sidan och hann ej gora sig los, forrån 
jåtten hoppat over sjon två ganger framlånges och en gang bak-
långes. Conan ville nu att de skulle springa kapp till Ben Aidans 
topp, och fastån jåtten kande sig trott, sprang han opp på toppen 
och lade sig att sova, tilis han våcktes av att Gonan klåttrade 
opp. Conan utmanade honom till brottning, men blev strax kuli-
slagen och bunden. Dårefter bad sig jåtten fri från tjånsten 
och gick sin våg i fortreten over Conans nåsvishet, men ingen 
kunde losa Conans band, ty for varje knut de loste, kom det 7 
nya i stallet. Finn fick veta, att ingen kunde 16sa banden utom 
den som knutit dem och smeden på White Glen, och till honom 
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begav de sig dårefter. Harefter foljer ytterligare åventyr, som dock 
i detta sammanhang ej intresserar oss1. 

I huvudsak hårmed overensståmmande ar en variant hos Mac 
Innes2, men med foljande avvikelser: Jåtten bar alla de andras 
bordor, vilket torde vara ursprungligare. Det ar Finn sjålv som 
går i spetsen och får sina klåder sonderrivna av jtittens stortås-
nagel. Caoilte, som ar snabbast bland alla fonier, kan ej fålja 
jatten, utan maten år nåstan fårdig kokt, når han hinner fram, 
och år fordelad i portioner, då de ovriga kommit dit. Kapphopp-
ningen saknas, och sedan jåtten bundit Conan, talas ej vidare om 
saken. och knutarna framstålls alltså ej såsom olosliga. De åven-
tyr som harefter foljer, år andra an hos Mac; Dougall. 

I noterna til! Mac Dougall omtalas sagan såsom allmånt be-
kant, och flera varianter, som ej offentliggjorts, har upptecknats i 
Skottland; i Irland har beslåktade uppteckningar gjorts. 

I betydligt enklare form forekommer episoden såsom inledning 
till flera sagor, vari Finn maste lova sin tjånare såsom Ion att 
bege sig till ett eller annat farligt stalle. Så beråttar en på gæliskt 
område allmån saga om hur en jåtte kom till Finn, då han och 
hans folje vilade efter en jakt, och tog tjånst for ett år mot att 
Finn skulle vapenlos och utan foljeslagare bege sig till Lochlann. 
Då jåtten dårvid skulle visa vågen, gick han så fort, att Finn 
under vågen ej kunde nå honom med en kåpp, och då jatten holl 
på att forsvinna vid ett bargspass, syntes Finn på bakomliggande 
bårgsrygg3. — I en annan populår gælisk saga kommer på samma 
sått en jåtte till Finn, medan han vilade efter jakten, och tar 
tjånst hos honom trots Conans protester mot att Finn och hans 
kamrater skall bege sig på gille hos honom i „the house of Blar-
Buie". Då han sen skulle visa vågen dit, gick han så fort att 
Caoilte syntes på den ena bårgsryggen just då han forsvann bakom 
den nåsta, under det de ovriga fenierna kom langt efter4. Dess-
utom borjar en mångd sagor om Finn med att en man kommer 
och pålågger honom „geasa", att utfora något svart uppdrag, 
varefter han forsvinner så hastigt, att ingen kan hinna upp honom5. 
Daremot tråffas ingenting liknande utanfor gæliskt område. 

1 Mac Dougall 27 ff. » Mac Innes 33 ff. 8 Mac Dougall 17 ff. jf. 264. 
4 Mac Dougall 56 jf. 270; jt'r. oekså Kennedy (1866) 225. B Se t. ex. Mac Dou
gall 1; Mac Innes 51 m. fl. stallen. „Geas", eller ^geis", flertal „geasa", ett 
ålaggande med trolldomskraft, så att det maste utfOras. 
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Den har refererade episoden tillhor den på Irland och i Skott
land så populåra Finn-cykeln, vårs ursprung med sakerhet kan 
såttas fore 800-talet. Alfred Nutt, en av de basta kånnarna av 
keltisk diktning gor L o. m. sannolikt, att hithorande traditioner av 
mytisk karaktar fanns i Irland redan fore den gæliska utvandringen 
lill Skottland omkr. år 500, varjamte han framhaller, att just dessa 
sagoartade beråttelser, som an i dag berattas bland Irlands och 
Skottlands allmoge, represenlerar Finn-diktningens egentliga kårna1. 
En stor del av dem kan åven antydningsvis spåras redan i de 
ålsta irska handskrifterna. Åven nutida uppteckningar har dårfor 
ett relativt stort kållvårde. 

Betråffande den utforligare formen av episoden, anser Nutt 
den så till vida mindre ursprunglig, som tjånarens utsåndande att 
håmta den fyrsidiga bagaren ej hor hit, då tjånaren snarast sjålv 
år från Lochlann och hans tjånst hos Finn egentligen går ut på 
att bringa Finn i fara såsom i alla de enklare versionerna av 
episoden 2. 

Vid en flyktig granskning kan olikheterna mellan ovanstående 
saga och Skryme-episoden synas ganska stora, men abstraherar 
man från de ovriga motiv som å båda sidor tillkommit år lik-
heten, såsom av foljande jåmforelse framgår, omisskannlig: 

Den gæliska sagan. Skryme-episoden. 
Finn ar i saliskap med Conan, Tor ar i såliskap med Loke, som 

som år kånd for sin elaka tunga, ar kånd for sin elaka tunga, och 
och Caoilte, som ar snabbast av Tjalve, som ar snabbast av alla man, 
alla man, på jakt. En jatte halsar på vandring i en skog. Skryme 
Finn vid namn, ber att få tjånst hålsar Tor vid namn, ber att få 
hos honom, knyter samman allt slå folje med honom, knyter all 
villebrådet, kastar det på ryggen, maten i en gemensam sack, som 
går så hastigt i forvag, att han han kastar på ryggen, går fåre med 
har lagat maten fardig, innan de stora steg, utser viloplats for natten 
andra hunnit fram. Binder Conan och lagger sig att sova, medan de 
så att ingen kan losa knutarna mer andra skall ata. Tor kan ej losa 
an han sjålv. Episoden tjånar som hans knutar på matpåsen, emedan 
inledning till en for hjalten farlig eller han bundit med gresjårn. Episoden 
forodmjukande situation. tjånar som inledning till en for 

hjalten forodmjukande situation. 

En stor del av avvikelserna kan bast forklaras genom sam-
manarbetningen med de ovriga motiven. Bekantskapen med Skryme 
inledes ej med att han ber om tjånst utan genom overnattandet i 

1 Mac Innes 395 ff. 2 Mac Innos 444. 
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hansken. Detta motiv hade ej kunnat infogas innanfor den gæliska 
sagans ram, ty sedan jatten en gang tagit tjans!, maste ju hus
bonden också kunna kånna igen hans hanske; och så har det satts 
som inledning, den enda plats, dår det rimligtvis kunde passas in. 
— Tors forsok att doda jatten passar bra omedelbart efter hansk-
episoden med dess nattliga fasor, och hans tillrustning med stark-
hetsbåltet antyder mojligtvis, att clet en gang haft sin plats dar, 
men då motivet skulle fogas samman med den keltiska sagan, har 
det helt naturligt mast såttas i slutet, då det ej passar bra som 
inledning till bekantskapen. 

Då Tors kraft visar sig formå så litet och jatten skildras med 
sådana proportioner som i hanskepisoden, år det naturligt att ej 
någon av gudens folje gårna kan ta upp Conans roll, så mycket 
mindre som tavlingslekarna bleve tamligen overflodiga hår, då hela 
Utgårds-episoden har sådant till huvudinnehåll. Brottningen har 
sålunda alldeles bortfallit — Tors brottning med Elli har åtmin-
stone i huvudsak andra forebilder — men knutarna har i stallet 
anvånts på matpåsen, vilket låter Skryme framstå som mera skalm-
akfigt elak an den gæliske jatten; dock kan det ju åven tankas 
att det keltiska originalet på denna punkt stått den norrona efter-
bildningen nårmare an den i våra dagar upptecknade skottska 
varianten. — Jåttens snabbhet har daremot antytts, i det Skryme 
berattas gå i spetsen med stora steg1. 

Den gæliska sagan låter jatten ensam lyfta den borda som 
Finns alla man tillsammans ej kan rubba, vilket på ett åskådligt 
satt framhåller jåttens styrka, men i berattelsen om Skryme har 
sjålva kraftprovet hår bortfallit, då jaktmotivet ej passade for Tor 
och hans såliskap och matsåckspåsen ej kunde tankas ha så stora 
proportioner ens sedan jåttens mat kommit till. Dessutom kommer 
forodmjukelsen att ej kunna lyfta en till synes ringa borda till 
anvåndning i Utgård. 

Trots olikheter i detaljerna torde det darfor kunna anses 
såkert, att den hittills behandlade delen av Skryme-episoden och 
den darmed jåmforda gæliska sagan år varianter av en och samma 
beråttelse, vårs ursprung maste sokas på keltiskt område, i det 
den blott dar lever kvar bland folket, dår den utgor en del av 
en urgammal sagocykel, och — vilket år ånnu viktigare — det 

1 Dessutom forefaller det mig troligt, att lians kapplopning med Conan 
har anvSnts i Utgardsepisoden. Se nedan. 
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egendomligaste motivet, banden som pj kan losas, avgjort tillhor 
keltisk folktradition. 

.5. Jåttens hanske. 

Under det att det hittills behandlade stoffet ganska tydligt 
forråder sitt ursprung, tir det svårare att komma till såkra resultat 
i fråga om de ovriga motiven, i det de ej ger såkra hållpunkter. 
Jag skall har ta dem till behandling i den mån stoffet tillåter det 
och i samma ordning, i vilken de forekommer i beråttelsen. 

Åventyrets inledning med att Tor och hans folje overnattar i 
ett hus, som sen visar sig vara en jattes vante, ger med ens en 
synnerligen åskådlig bild av Skrymes ofantliga storlek. Dylika 
fantastiska skildringar av jåttar år ej ovanliga i folksagor och 
skåmtsågner. Såsom v. d. Leyen påpekar, flnns analogier i Grimms 
saga om trumslagaren, som sitter i en jattes knapphål slående 
trumnia och om Tummeliten, som promenerar omkring på en mans 
hattkull'. I båda fallen ar det jåttens klåder, som ger måttet på 
hans storlek. Det år dock hårvid blolt fråga om likartade uttryck 
for en och samma sak, utan att det kan vara tal om vårklig slakt-
skap. Mera uppmårksamhet kraver en del sågner, vari just jåttens 
v a n t e får ange måttet. 

1. Jatten i Gudum. Som typ for en dylik sågengrupp kan 
foljande sågner från trakten av Gudum kloster [Skodborg herred, 
Jylland] tjana: 

Vid Gudum ligger en stor dal, som bildades genom att Langben 
Rise diir tog sin „lufvante" full med jord for att med den sid en 
annan jåtte. Men vanten gick sonder for honom, och jorden som var i 
den bildade en hel backe. Jatten var bara 18 alnar till kniina, och nar 
han en gang skulle vada over Oddesund, som ar 20 alnar djupt, gick 
vattnet darfor over hans stovelskaft2. 

Det berattas också, att en jatte, som ibland skulle over Oddesund, 
alltid hade besvar med farjan. Han fyllde darfor i Kloslerhede sin 
vante med sand, som han tiinkte fylla igen sundet med. I dimman 
gick han vilse och kom for langt mot oster, och dessutom råkade han 
ut for det missodet, att det gick hal på vanten, forst på tummen, så att 
dess innehåll rann ut och bildade en mindre hog, sen på det storre 
rummet, varigenom Råbjærghoj bildades8. 

Liknande åtiologiska sågner om jåttar, som bår jord for att 
fylla igen ett sund eller bygga bro over sjflar, år spridda i många 

1 v. d. Leyen, Das Marchen in den Gottersagen 40; Grimm n:r 193, 37 och 
45. 2 JF. IV 50 n:r 56. 3 JF. IV 50 n:r 57. 
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land. I regeln år det en påse eller ett forklåde, som jatten bar 
sanden i och genom vårs bristning backar och åsar såges ha upp-
kommit. Att han anvånder sin vante, forekommer uteslutande i 
Danmark, men har i många varianter1, och beror sålunda på att 
det vanliga motivet, att en påse eller forklåde an våndes, hår ut-
bytts mot det mera individuella. 

Att en sådan åndring av motivet skett just i Danmark, beror 
ej blott på någon tillfållighet. A ena sidan maste vantar på grund 
av klimatet spela en storre roll hår ån i sydligare lander, å andra 
sidan tycks vanten i Danmark vårkligen i en viss utstråckning ha 
anvånts som påse. Atminstone ger Skånske Lov foljande fore-
skrift: „Far man genom annan mans hågnade skog, så må han 
samla så många notter. som han på stallet åter, och fora bort sin 
hatt full eller s ina han sk ar fulla2." Tar han mera, betraktas 
det dåremot som tjuvnad och maste sonas med boter. — Under 
sådana forhållanden har det legat tåmligen nåra till hånds att åven 
låta jatten begagna sin vante som påse. vilket motiv ånnu kruf-
tigare åskådliggor hans storlek ån det utanfor Danmark brukliga 
motivet3. 

2. Bjærgmandens vante. Åven en annan dansk sagen låter en 
vante åskådliggora en „bjærgmands" storlek: 

I en h8g vid Hvidovre gård på Sjælland bodde en bjærgmand, som 
varje natt brukade gå till ån efter vatten. En morgon hittade bonden 
vid gångstigen, som bjærgmanden upptrampat, en vante så s tor , att 
det r yin des en hel tunna råg i tummen på den. Han tog den 
in i stugan, och dår hade man mycket roligt åt den stora vanlen, som 
tydligen hade tappats av bjærgmanden. Vid midnatt vacktes man av att 
denne bankade på våggen och hotade med att, om de ej gav honom 
vanten, doda bondens båda hfistar. Bonden hangde strax ut vanten på 
•ett bjalkliuvud på ytterviiggen. Om morgonen var vanten borta och 
bjålken avbruten 4. 

Hår framhålles vanten ej direkt såsom påse, men en antydan 
av att en sådan anvåndning år kånd, ligger kanske i framhållandet 
av att tummen kunde rymma en tunna råg. Likheten med Skryme-

1 Gr., GI. d. M. III 141 n:r 8; Skgr. XII 138 n:r 337; JF. III 57 n:r 72; 
Kr. Sagn III 20 n:r 86-88, 35 n:r 175-78, 44 n:r 230-34, 236, 237, 246-252, 257, 
259. 2 Sk. L. I, 196. 3 Det vanliga motivet (påse eller forklåde) forekommer 
aven inom Danmark. Dessutom forekommer varianter, van trollet bar jord i 
sin hatt (Kr. Sagn III 48 n:r 241) eller dar liogen bildats av sand som en 
kampe tomt ur sin trasko (A. a. 8 n:r 24, 25). Detta sista berattas åven om 
Gargantua (Tr. pop. X 267). * Thiele II 237. 
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episoden ar så till vida storre an i foregående sagen, som vanten 
hittas av en bonde och återfordras av jåtLen. Dock kan denna 
overensståmmelse naturlig-tvis vara tillfallig. 

3. Trallet och fårjkarkn. Foljande sagen, som i någon man 
påminner om den sist orntalade, har upptecknats i Norge: 

På gården Vå vid Totakvattnet i Telemarken bodde en man som 
hette Dyre. En julnatt horde han det ropa på andra sidan vattnet, och 
som han ej var radd for någonting, rodde han over. Det var ett bårg-
troll han fiok i farjan, och han markte på tyngden, att det var mycket 
stort, men han kunde ej se det. Han bad att få se hur stort det var, 
men det ville ej trollet visa honom. Dock lovade det att lagga ett 
marke i farjan. Tidigt på juldagsmorgonen gick Dyre Vå dit och fann en 
vante tumme så stor, att den rymde fyra vålmålta skappor1 . 

Åven hår åskådliggores trollets storlek genom det rymdmått 
som går i tummen på dess vante. Om den norska sågnen står i 
något avhångighetsforhållande av de danska sagnerna om jåtte-
vantar, år omqjligt att av det forhandenvarande materialet avgdra. 

4. Grendels vante. Det ålsfa av mig kånda exemplet på hit-
horande motiv år emellertid ej skandinaviskt. Det forekommer i 
den gamla anglosaxiska dikten om Beowulf: 

Sedan Beowulf återkommit till geaterkungen Hygelac, berattar han 
om striden med Grendel: Då denne gripit och uppiitit en krigare med 
namnet Hondseio2 (= hanske!), anfo'll han Beowulf. „En lang och 
sållsam hanske, skickligt tillvårkad med djåvulskonster och av drak-
skinn, hångde fast med konstfulla band. I den ville han, det brotts-
liga djuret, stoppa mig, oskyldige, såsom en bland många; men det 
formådde han ej, då jag vredgad reste mig8." 

Hår har vi åter ett exempel på vantens anvåndande som påse, 
vari i detta fall de fångade krigarna stoppas, alltså en måttstock 
på trollets storlek liksom i de foregående fallen. 

5. Hans Muff. En Iiknande anvåndning har åven Hans Muffs 
stora hanske. 

S:t Nicolaus dag i borjan av december firas i många lander med 
upptåg, varvid någon, som klått ut sig till helgonet, drager om
kring med gåvor åt snålla barn, men ris åt de elaka. I åtskilliga 

1 Faye 18. 2 Det ar ju egendomligt, att en man vid namn Hanske, som 
for ofrigt ej spelar någon roll, omtalas strax innan Grendels hanske (glof) om-
taks. Man frestas misstanka, att texten dår ar fordarvad. Simrock uppfattar 
namnet som appellativ och oversatter: „Da drohte sein Handschuh den Helden 
Gefahr." s Grundtvigs ed. 69 ff., v. 4037 ff. [De citerade raderna v. 4164-78]. 
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trakter representeras hans straffande vårksamhet av en sarskild 
person, jåttelik och liemskt utstyrd, som går under varjehanda 
namn: Klaubauf, Krampus, Rumpanz m. fl. Enligt Simrock kallas 
han i trakten av Nedre Ren Hans Muff efter den s t o r a hanske , 
som h a n h a r a t t s t o p p a e l aka b a r n i1. 

Det kan i detta fall ej vara tal om att hansken svarar mot 
bårarens vårkliga storlek, eller råttare sagt bararen mot hanskens, 
om denna gjorts så stor, att barn vårkligen kan stoppas i den. 
Att Hans Muff anvånder en hanske ocli ej en vanlig såck, kan 
darfor endast ha till ilndamål att ge illusionen av betydljgt storre 
proportioner an han genom sin utklådning ensaml for sig kan 
prestera. Den stora hansken har alltså hår alldeles samma upp-
gift som i de foregående folkdiktningsexemplen, nåmligen att åskåd-
liggflra jåttens storlek. 

I alla hår relaterade fall år overensståmmelsen inbordes och 
med Skryme-episoden blott den, att det i dem alla år tal om 
jåttar, vilkas storlek åskådliggores genom de stora hanskar de har, 
Att hansken i de två sista fallen anvåndes att forvara månskor i, 
under det jåtten i Gudum-sågnen bar jord i den, betyder hårvid 
ingenting. Overhuvud kan det ej vara tal om genetiskt samman
hang i något av dessa fall, blott analogi. 

Men uven analogier kan ofta ge någon ledning vid undersok-
ningen av ett stoff. Kunde det betråffande det hår behandlade 
motivet visas, att endast Danmark har sågner, vari hansken an-
våndes som måtare på en jåttes storlek, skulle detta ge en viss 
sannolikhet f6r att motivet åven i Skryme-episoden vore av danskt 
ursprung. Nu år motivet visserligen ganska starkt framtrådande 
inom de danska jåttesågnerna, men forekommer dock icke blott i 
Norge, dår man ju kunde tanka på danskt inflytande, men åven i 
Rentrakterna dår detta bor kunna anses alldeles uteslutet. Dårtill 
kommer Beowulf-diktens vittnesbord. Att dennas innehåll till stor 
del kommit till anglosaxerna från Danmark år såkert, men detta 
galler icke om Grendelkampen, som avgjort — hvad jag vid senare 
lågenhet skall påvisa — tyder på keltiskt inflytande. Det vore 
alltså orimligt att forklara Grendels hanske såsom danskt lån. 

Att under sådana forhållanden s6ka beståmma motivets ur
sprung år lonlost. Det enda man kan saga år, att de danska 

1 Simrock, Beowulf 201; Handb. d. Myth. 549. 
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sågnema i någon mån okar rimligheten i Bugges åsikt, att mo
tivet år danskt, dock utan att denna kan anses tillfredsstallande 
bevisad1. 

6. Skrymes snarkningur. 

Tors och hans kamraters nattro stordes snart av dån och 
jordskalv, som skråmde in storre delen av skaran i ett sidorum, 
dår de av ångslan holls vakna ånda till morgonen, då de upp-
tåckte, att vad de hort blott var snarkningarna av en sovande jatte. 

Har man någon gang i nattens stillhet hort en riktig snarkare, 
forstår man lått, hur nåra till hånds detta motiv ligger for den 
som vill ge en åskådlig framstallning av en jåtte. Också tråffar 
man analogier på åtskilliga hall. Det har sålunda jåmforts med 
ett drag i sagan om „Askeladden och hans underliga hjalpare"2. 
I en del varianter av denna saga omtalas nåmligen en man, som 
med sin andedråkt haller sju våderkvarnar i gang. — Mera likhet 
foreter en sagen från Tirolen om en jatte i Gnadenwalde, vilken 
snarkade så att tråden darrade, och en bonde, som var ute och 
åkte, trodde att det var ovåder. Når bonden råkade kora in i 
hogra nasborren på jåtten, nos denne så att vagnen flog ånda till 
trakten av Låns3. — I en gælisk saga omtalas en jatte, vårs ande
dråkt oppnade och stångde en ekdorr och en jårndorr till hans 
håla4. — Många andra liknande exempel kunde tillfogas6. 

Att har soka någon direkt samhorighet vore emellertid fåfang 

1 Fbrutom det redun meddelade materialet, fortjanar foljande episod ur 
nedan utfbrligare meddelade serbiska folksaga om Bjornsonen att har namnas: 
EU tiotal bonder med 40 hastar lastade med salt Overraskades av mbrket, men 
fann en grotla, i vilken de gick in med alla hastarna for att dår tillbringa 
natten. På morgonen rnarkte de, att det var i en dodskalle, som de overnattat, 
men de hann ej komma ut, innan en vingårdsvaktare tog den och kastade den 
efter en flock starar. Den fol] ner på ett barg, varvid en av dem som var i 
hrot av en tand. — Fastan det ej ar en vante, som resenårerna haft till natt-
kvarter, år situationen dock tamligen likartad, och den åsyftar liksom vant
motivet att ge en skåmtsamt Overdriven forestallning om en jattes oerhorda 
storlek. Men i tbrhållande till Skryme-episoden kan dock endast vara tal om 
analogibildning, ej genetiskt sammanhang. 2 Grimm n:r 71, 134 3 Zingerle, 
Sagen (1891) n:r 204. 4 Mac Innes 241; jf. Muller-Fraureuth, Die deutschen 
Lilgendichtungen 66. 6 Se t. ex. Vilkina S. kap. 176; Henne am Rhyn, D. Volkss. 
(1878) 221 n:r 432, Kennedy Fictions "244; Curtin Myths 210, 285, 295; Zs. d. V. 
f. Volksk. XIX 154, 156; Schmidt, Volksleben d. Griechen 191; Revue d. Tråd. 
pop. XVI 294. 
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nioda. då motivet med låtthet kan uppfinnas sjålvstandigt var som 
halsl. Den enda hållpunkt, som man i detta fall har, ar att Snorre 
jamfor snarkningarna med dånet av en jordbavning. Då detta 
naturl'enomen i norra Europa knappast torde vara kant någon 
annanstans an på Island, kan man ju antaga att denna jåmforelse 
ar av islåndskt ursprung. Men' motivet som helliet behover inga-
lunda ha uppstått dår, fastån det nalurligtvis for en islanding 
maste ligga helt nåra till hånds att ytterligare utmåla scenen i 
enlighet med sitt lands natur: „gekk jorOin undir peim skykkjum 
ok skalf husit". 

7. „Foll ett lov på mitt huvud?" 

Val lpo jken och j a t t e n . De forul behandlade motiven har 
antingen ej haft i'ullt tydliga motsvarigheter inom sagan och sågnen, 
eller också inom ett så begrånsat område, att detta ej beaktats. 
Detta år dåremot ej fallet med den episod, vari Tor forgåves soker 
slå ihjål Skryme, vilken kånner hans slag som om det blott fallit 
ner ett lov, ollon eller dylikt på honom. Till detta motiv har 
flera forskare sokt identiska former inom folksagan. Så har over-
ensståmmelsen med den i Norden vanliga sagan om „Vallpojken 
och jatten" redan 1878 påpekats av Moltke Moe1. 

I denna skryter vallpojken for jatten om sin ofantliga styrka 
och blir dårfor antagen som drång. Han vill emellertid ej troska, 
emedan han påstår jåttens slaga vara for liten, ej båra vatten, 
emedan vattensåarna for honom blott år fingerborgar, ej Imgga 
ved, emedan han då så val kan båra hem hela skogen. Jatten 
blir rådd for den starke drangen och forsoker slå ihjål honom om 
natten, men denne har anat oråd och lagt en tråstock, ett grfltfat 
eller en smorkårna på sin plats, under det han sjålv gomt sig 
under sangen. Han traffas sålunda ej av jåttens dråpslag, utan 
sager på morgonen att en l o p p a m å t t e ha b i t i t honom under 
natten. — I några varianter åter han kapp med jatten, varvid 
han stoppar groten i sin skinnvåska, som han bundit på magen, 
och nar den år full, skar han hål på den med sin kniv. Jatten 
forsoker gora detsamma på sig, språttar upp sin mage och dor2. 

Jåttens forsok att doda vallpojken påminner ju något om Tors 
mordforsok mot Skryme, men rollerna år hår ombytta: sagans 

1 Janson, Folkeeventyr fraa Sandeherad 80. "• Hyltén-Cav. & Steph. n:r 1; 
Asbj. & Moe n:r 6; Grimm n:r 20, 183. 
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dumme jåtte, som Iåter narra sig av den sluge pojken, motsvaras 
hår av Tor, som jåtten forvander synen på. 

Det kan åtminstone vid forstå påseendet forefalla som om 
folksagan och myten hår står i något inbordes sammanhang, och 
om så år, så kan det ej vara någon tvekan om vilkendera, som 
år ursprungligast. Overallt i folkdiktningen framstålles jåttarna så
som dumma, och med all sin fysiska styrka drar de det kortaste 
strået gent emot de svaga men kloka manskorna, hos vilka sym
patien alitid år. Redan hårav år det tydligt att folksagan år ur-
sprungligare. Men det år också tydligt, att Tor forst i jåmforelse-
vis sena mytformer kan ha fått en så omklig roll. 

Likheten ar emellertid ej så stor, att identiteten utan vidare 
kan anses såker. I sagan år talet om loppbett ju ingenting annat 
ån tomt skryt, under det Skryme vårkhgen år så kolossal, att man 
ej blir forvånad over att dråpslagen ej har storre vårkari; och 
åven om trolldom hjalpt till, så gor ej detta overensståmmelsen 
med sagan storre. 

H a l v t r o l l e t e l l e r S t a r k e Hans . En likartad episod fore
kommer aven i en annan saga, H a l v t r o l l e t eller S t a r k e H a n s : 
En jåttestark man tar tjånst hos en snål husbonde mot att i stallet 
for Ion få ge denne en orfil vid årets slut. Han visar sig snart 
så oerhort stark, att hans herre vill g6ra sig av med honom och 
låter honom bl. a. gråva en djup brunn. Medan han år nere i 
den, skall det Qvriga arbetsfolket kasta ner stenar och fylla igen 
brunnen. Han ropar då upp: „Kor u n d a n h o n s e n , så a t t de 
ej k r a f s a r j o r d i ogonen på mig!" Når de sedan kastar ner 
en kvarnsten, klåttrar han opp med den som krage kring halsen1. 

Denna saga påminner något om „Vallpojken och jåtten", men 
hår ej blott skryter pojken utan visar vårkliga prov på sin styrka, 
ofta erinrande om vad vallpojken endast påstår sig kunna utfora. 
Ovanstående episod motsvarar sålunda den, vari jåtten soker doda 
vallpojken, men hår ar det allvar, i det han vårkhgen får stenarna 
i huvudet och likvål blott klagar over att hQnsen krafsar sand i 
ogonen på honom, vilket ju kommer ganska nåra Skrymes ord: 
„Det måtte sitta några fåglar i trådet over mig." 

Enligt v. d. Leyens mening2 år beråttelsen om Tors forsok att 
doda Skryme en sammanarbetning av motsvarande episoder i de 

1 Jfr. Hyltén-Cav. & Steph. n:r 4; Asbj. og Moe n:r 36; Grimm n:r 90. 
2 A.a. 40,41. 



TORS FARD TILL UTGÅRD 161 

båda hår relaterade sagorna, så att „Vallpojken och jåtten" bestått 
dess egentliga stomme, dråpslagen mot den sovande, men „Halv-
trollef den omstandigheten. att det år en jåtte som tråffas, men 
på grund av sin storlek och styrka ej kånner det mer an som 
något fåglarna har slåppt ner. 

Att den norrone forfattaren av Skryme-episoden vårkligen 
kunnat kånna till båda de hår omnåmnda sagorna, år ej otfink-
bart, då båda foreter en ganska ålderdomlig karaktår och då de 
nordiska varianterna både år talrika och gor intryck av att lange 
ha varit bofasta hår. Men den av v. d. Leyen antagna kombina
tionen forefaller mig icke desto mindre a priori osannolik. 

Den unge jåtten i „ Halvtrollet" år ingalunda någon jåtte i 
samma bemårkelse som Skryme, och i olikhet med denne år han 
i sin saga huvudpersonen, som har beråttarens hela sympati. Har 
hammarslags-motivet i Skryme-episoden vårkligen diktats med 
„Vallpojken och jåtten" som underlag, så år omdiktningen låttare 
att forklara av att forfattaren roat sig med att vånda om sagans 
innehåll, så att rollerna forbytts. Denna forandring har ej varit 
så långsokt, sedan man borjat betrakta Tor såsom representerande 
endast den råa styrkan. 

Mot ive t s f o r e k o m s t i a n d r a s a g o t y p e r . Den har på-
pekade likheten med de båda folksagorna kan ej bevisa Skryme-
episodens avhångighet av dem. Dess stora sjålvståndighet i ut-
forandet av detaljerna tvingar till betånksamhet, isynnerhet som 
den ej har n å g o t e n d a annat motiv gemensamt med någondera 
sagan — kappåtningen i Utgård år nåmligen till hela sin anlågg-
ning något helt annat ån den som forekommer i „Vallpojken och 
jåtten". Dessutom påtråffas lika goda motsvarigheter till Skrymes 
hånfulla genmålen vid Tors forsok att doda honom åven i andra 
sagor och sågner, vilka undgått mytologernas uppmårksamhet. Jag 
skall hår anfora några sådana: 

1. Dansk skåmtsågen. Det beråttas om Røding kyrka, att den ar 
byggd av en jatte så stor, att han maste ligga på knå bredvid kyrkan, 
då han satte spiran på tornet. Hans ben låg då langt ute i en mosse, 
och folk som gravde torv, boijade hacka och gråva i dem. Då bad han 
sina hantlangare jaga bort bromsarna från bonen1. — Enligt en 
annan variant ligger benen tvårs over landsviigen, en bonde kor over 
med ett stort lass, och jåtten undrar vad det var for en loppa, som 
bet honom2 . — Liknande sagner beråttas åven om andra danska 

1 JF. IV 51. 2 Kr. Sagn III n:r 118. 
Danske Studier 1910. 11 
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kyrkor, alla från norra Jylland; dock saknas i ett par varianter det hår 
behandlade motivet1. 

2. Nylandsk sagen: En tomte brukade spela drangen en mangd 
spratt och denne beslot doda tomten. En ragnig morgon stållde han 
sig på lur vid logdorren med en slågga i handen. Tomten stack ut 
huvudet genom dorren liksom for att se på vadret, och i det samma 
slog drangen till med slåggan. Men tomten sade blott: „Åhå , d e t 
fa l le r s t o r a d r o p p a r e m e l l a n å t ! " 2 

3. Rysk hjaltedikt: Hjalten Dobrynja fick se en skoldmo rida fram-
for sig, red fatt henne och slog henne med sin stålklubba i huvudet, 
men hon red vidare utan att låta mårka något. Dobrynja trodde sig ha 
forlorat sin kraft och provade den på en ek, sex famnar i omkrets, och 
splittrade den med ett slag. Han slog skoldmon for andra gangen utan 
resultat, varefter han splittrade en ek 12 famnar i omkrets. Tredje 
gangen han slog till skoldmon, sade hon: „Jag t y c k t e de r y s k a 
m y g g e n bet m i g , men se! det ar en rysk hjalte, som slog till mig." 
Darmed tog hon honom i håret och stoppade honom i sin sadelpåse. 
Då hennes hast tyckte bordan blev for tung, tog hon upp honom, och 
då hon fann honom vacker, lat hon honom leva med villkor att han 
svor att gifta sig med henne3. 

4. Serbisk folksaga: En stark man, son till en bjorn, ryckte upp 
ett stort boktrå med rotterna och gjorde sig en vandringsstav av den. 
Han kom till en åker dår det gick tusen plojare, och paschan, som agde 
åkern, satt och såg på arbetet. Bjornsonen bad om mat och slog vad, 
att han ensam kunde ata upp all maten, som var avsedd for de tusen 
arbetarna. Kunde han det, skulle han ha allt jarn på plogarna. Nar 
matforan kom, åt han upp alltsamman, gjorde ett rep av unga bjorkar, 
band darmed samman jårnen, hangde dem på sin stav och gick till en 
smed for att få en jarnklubba smidd av plogjarnen till det skaft han 
hade. Han provade den genom att kasta den upp i luften och låta den. 
falla på sin rygg. Då klubban dårvid gick sonder, slog han ihjal smeden: 
och gick till en annan med samma resultat. Den tredje smeden kunde 
smida den så att den hflll. Han kom sen till en bonde, som plojde. 
Dennes dotter kom med mat och spann under vågen, varvid rockhuvudet 
satt instucket i hennes bålte med så mycket ull på, som en hast kan 
bara i en full ullsåck på ena sidan. Bjornsonen fick lov att åta med 
och sade att han kunde ata upp allt ensam, men sen han på bondens 
uppmaning gjort korstecknet och låst bordsbon, blev han matt, innan 
han atit halften. Han ville ha bonddottem till hustru, men hon var 
redan bortlovad till Biko ( = „Stormustasch"), som kunde komma vilket 
ogonblick som hålst. I det samma syntes en mustasch sticka fram bred
vid ett barg, och i den satt 365 fågelbon. Straxt dårefter kom Brko 
fram och lade sig med huvudet i sin fåstmos kna for att bli loskad. 
Då slog Bjornsonen till honom i huvudet av all kraft. „Dar b i t e r 

1 Kr. Sagn III n:r 116, 119, 123; JF. IX 205; jfr. Sagn III n:r 117 (110-
112). 2 Nyland IV 119. 3 Hapgood, Epic songs 198. 
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de t , " sade Brko till flickan. Det samma sade han vid andra slaget. 
Då flickan talade om att en man slog honom, sprang han upp och tor-
foljde Bjornsonen. Denne kom till slut till en såningsman, som gomde 
honom i sin vaska, vari majsen var. Sålunda undgick Bjornsonen Brko. 
Men såningsmannen sådde varannan nåve majs på åkern och varannan 
stoppade han i munnen. Darvid råkade han en gang stoppa in Bjorn
sonen också, vilken sprang omkring på tungan for att ej bli tuggad tilis 
han fann en avbruten ihålig tand, vari han gomde sig. Nar mannen 
vid hemkomsten petade sig i tanderna, fick han fram Bjornsonen och 
berattade for honom hur han brutit av den på en resa efter salt, då 
han overnattade i en dodskalle som av en vingårdsvaktare kastades efter 
fåglarna (se ovan s. 158)1. 

5. Indiansågen: Krigaren O-kwen-cha horde på langt hall ljudet av 
en trumma, och då han gick åt det hållet, kom han den tredje dagen 
till en oppen plats, dar en stor man, Kah-nah-chu-wah-ne, satt och slog 
på trumma, under det en massa miinskor dansade runtomkring. Emel-
lanåt grep jåtten en av de dansande och fit upp honom. O-kwen-cha 
slog till jatten i pannan med sin stridsklubba, men fi'irst vid det tredje 
slaget sade denne: „Mosqu i to s m å t t e b i t a m i g ! " Sedan lyckades 
emellertid O-kwen-cha doda honom2. 

Alla har citerade sagor och sagner visar åtminstone lika stor 
overensståmmelse med Skryme-episoden som „Halvtrollet", men 
allt tyder på att de samtliga ar både sinsemellan och gent emot 
de båda forut refererade sagorna sjålvståndiga. Den serbiska sagan 
har visserligen någon slaktskap med „Halvtrollet", men det mesta 
av dess innehåll har ej det minsta sammanhang med denna saga. 

Motivet år också av den art, att det mycket val kan ha diktats 
mer an en gang. Att åskådliggora forhållandet mellan en månska 
och en jåtte genom att likna den forrå vid en mygga eller annat 
småkryp ligger ganska nåra till hånds. Ja, aven då skillnaden ej 
år så påtaglig, anvåndes ofta dylika overdrivna liknelser for att 
antyda den ringa overensståmmelsen mellan avsikt och vårkan. 
Men under sådana forhållanden foreligger ej långre någon anled
ning att antaga något lån från „Vallpojken och jatten". 

Av det hår meddelade materialet kommer otvivelaktigt den 
serbiska sagan Skryme-episoden narmast vad dess byggnad be-
tråffar: Det år en oerhort stark man, som med en valdig jårn-
klubba soker doda en vilande, om an ej sovande jåtte av fantas-

1 Vuk 3 ff.; Mijatovics '24; Biischmgs Wochentl. Naclir. IV (1819) 54 Jag 
har refererat den så utforligt, ehuru blott en liten del har intresse for ham-
marslagsmotivet, emedan den ger åtskilliga typiska exempel på beslaktade 
skamtmotiv om jattar. ! Arner. Folkl. II 266. 

11* 
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tiska proportioner, och vårs slag ej utråttar något.' Men att hår 
s6ka genetiskt sammanhang synes mig dock orimligt. Betraktar 
man episoden i den serbiska sagan i dess sammanhang med de 
ovriga fantastiska motiven dåri, maste man finna sannolikast, att 
den uppfunnits i Serbien tillsamman med det ovriga „lognsago"-
stoffet. 

I betraktande av Rysslands livliga forbindelse med Skan
dinavien under vikingatiden kunde man vånta att i de ryska by-
linerna finna nordiska forestållningar och motiv, och en nårmare 
undersokning av hur dårmed forhaller sig vore i hog grad onsk-
vård. I den ovan refererade bylinen om Dobrynja bildar hjålten 
sjålv en fortråfflig motsvarighet till Tor, och mangen mytolog 
skulle kanske i de splittrade ekarna se elt avgflrande bevis på 
deras identitet. Hur det an dårmed må forhålla sig, år dock hela 
situationen i den ryska bylinen så olik den motsvarande i Snorres 
beråttelse, att man i detta fall ej gårna kan tånka på vfirklig 
slåktskap dem emellan. 

I den nylåndska sågnen har jåtten ersatts av en tomte, eller 
råttare sagt, på tomten har tillåmpats forestallningarna om jåttars 
styrka och oomhet for slag. Sågnen maste anses vara av sekundår 
natur och såkerligen ganska ung. Dess likhet med Skryme-episoden 
beror — liksom indiansågnens — såkerligen uteslutande på ana
logi, ej på slåktskap. 

Den danska sågnen gor i sin hår meddelade form också ett 
ungt intryck. Att jåtten haller på att bygga en kyrka, år ett drag 
som ju ej kan vara aldre ån kristendomens inforande och som 
enligt min mening torde vara ett lån från den i samma trakter 
populåra sågnen om jåtten Finn. Någon god ekvivalent till Tor 
finns haller ej i den. Så till vida år den dock en ganska vårde-
full paralell till Skryme-episoden, som jåtten år av samma slag 
som Skryme, om ån såttet att åskådliggora hans storlek år något 
olika. 

Att liknande skåmtsågner sen urminnes tider levat i Norden, 
finns all anledning att antaga, men att på grundval av forhanden-
varande material soka konstruera fram en urform, som kunde vara 
forebilden for Skryme, nyttar ingenting till — dylika konstruk
tioner år på det hela taget ett oting, som bor undvikas, dår man 
ej har fullt såkra hållpunkter — om också stoffet kan tånkas 
innehålla åtskilliga mojligheter. 
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Åven om den danska sågnen visade mera overensståmmelse 
med Skrytne-episoden an den gor, vore det ej så latt att draga 
någon beståmd slutsats dårur. Ett motiv, som tydligen sjalv-
ståndigt kan uppstå i vilket land som hålst, kan naturligtvis åven 
ha lånats var som hålst; men vill man soka beståmma varifrån 
det kommit, maste man ha något mera an en allmån overens
ståmmelse att bygga på. 

Vad som med full klarhet framgår av det befintliga materialet, 
år att hammarslagsmotivet ej ar håmtat från de citerade folk-
sagorna, idet dels motsvarande episoder visar en alltfor ringa over
ensståmmelse, dels inga spår av resp. sagors ovriga motiv år att 
upptåcka i Skryme-episoden, vilket man vid direkt lån kunde våntat. 
Dåremot ar det tydligt att forebilden varit en kort skåmtsågen 
eller lognsaga, nårmast beslåktad med den nylåndska eller de 
danska sågnerna eller den serbiska sagan. Om hemlandet kan 
ingenting nårmare sagas, då det ungefår lika bra kan ha varit 
kelliskt område som nordiskt. Utanior dessa båda finns det dock 
inget skål att soka det. 

8. Tre dalar i bårget. 

Som ett till Skryme-episoden horande motiv kan man också 
råkna vad Utgårdaloke beråttar angående resultatet av Tors ham-
marslag mot Skryme: i det bårg, som med trolldom hållits for 
som skydd, utan att Tor kunde mårka det, hade hammaren gjort 
tre djupa dalar. 

Att soka efter detta motivs hemort år ungefår detsamma som 
att på kartan soka efter belågenheten av det bårg, vari dalarna 
bildats. Det har namligen helt och hållet utseende av att hår-
stamma från någon åtiologisk sagen, som velat ge forklaring på 
en egendomlig naturbildning. Dylika sågner finns spridda over 
hela jorden i våxlande gestalt, och fastån de ofta kan i hog grad 
likna varandra, behover något genetiskt sammanhang ej finnas dem 
emellan. En rak spricka i ett barg eller en sten kan i Pyreneerna 
ha åstadkommits av Rolands svård, i Danmark av Karl X Gustavs, 
i Norge av S:t Olavs skeppskol; några gropar i en sten tydes i 
Tyskland som mårken efter djåvulens klor o. s. v.1 Den ena så 

1 [Et nordisk eksempel fra vikingesagnene er Sivard den digres øksehug 
i stenen på hans Skotlandstog (Arkiv XIX 203). A. O.] 
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val som den andra forklaringen har var på sin plats sjålvståndigt 
uppstått. 

Att sådana åtiologiska sågner också beråttats om den i Norden 
så populåre Tor, år ej mer an vad man kan vånta, så mycket 
mindre som åskan i varkligheten så ofta låmnar spår efter sig. 
En sådan sagen om mårken efter Tors hammare har till och med 
levat kvar i Telemarken till våra dagar: 

Vid ovre ånden av det 3 mil långa Totak-vattnet, som når 
upp intill Haukli-fjållet i Vinje socken i Ovre Telemarken, ligger 
en slåttmark, som år tåckt av ett enda våldigt stenharj, som efter 
den ovanfor belagna gården kallas Urebo-urden. Dår skall forut 
ha legat två gårdar, och i båda holls engang samtidigt brollop. 
Dit begav sig Tor og blev vål mottagen i den forstå gården. 
Brudgummen tog sjalva oltunnan, drack honom till och rfickte 
honom den. Tor drack belåtet och gick sen till den andra gården. 
Dår blev han också trakterad men ur ett vanligt olkrus. Det f6r-
arjade honom så att han slog kruset i golvet och gick tillbaka till 
det forstå stallet, tog med sig allt folket till ett sakert stalle, dår 
det ånnu ligger några stora stenar, Brudestenene, varefter han 
med „tungum-hamri" slog så hart i fjallet, att det foll ner och 
begravde den andra gården med folk och allt. Darvid tappade 
han hammaren, som for ner bland stenarna. Han gick ner for 
att leta och slångde det ena klippstycket hit, det andra dit, tilis 
han fann hammaren. På det såttet blev det en våg banad tvårs 
over stenharjet, vilken ånnu kallas Tors vag1. 

Denna sagen år intressant, emedan den kunnat hålla sig kvar 
i folkminnet till våra dagar tydligen ånda sen hednisk tid, men 
den ar blott en till hår behandlade motiv analog bildning utan 
någon narmare slåktskap. Den bevisar dårfor ingenting om mo
tivets hemland, som kan sokas i vilket bårgland som hålst i Norden, 
inklusive de brittiska Qarna. 

9. Sammanfattning. 

Skryme-episoden har alltså visat sig vara komponerad av 
ganska olikartade sammansattningsdelar. Några motiv har ur-
sprungligen varit korta sjalvståndiga sågner antingen av skåmtsamt 
Qverdrivande art, såsom nattkvarteret: i vanten och Tors forsok 
att doda Skryme, eller av atiologisk såsom uppgiften om dalarna 

1 Faye 3; se aven DgF. IV 582. 
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som bildats i bårget av Tors hammare. Samtliga dessa sågner 
kan ha varit av skandinaviskt ursprung, den forstnåmnda mojligen 
av danskt, utan att detta låter sig med storre sakerhet bevisa. 
Sårskilt beråttelsen om Tors hammarslag år nåmligen av sådan 
beskaffenhet, att det kunnat sjålvståndigt uppstå i nåstan vilket 
land som halst, och detta galler i ånnu hogre grad om beskriv
ningen på jåttens snarkningar, vilken f'Qrfattaren till episoden mycket 
vål kan tånkas ha uppfunnit sjålv. 

Hela detta material har så fogats in i en keltisk hjåltesaga, 
varvid denna sjålv undergått vissa modifikationer, vilka år av den 
art, att en rent folklig, småningom skedd forvandling ar utesluten. 
Man maste hår tånka sig ett målmedvetet arbete av en forfattare, 
som forstått att lagga om stoffet, dår det ej utan vidare kunde 
fogas samman. 

xVven i Skryme-episoden har vi alltså liksom i bockslaktnings-
episoden ett keltiskt element, men under det den senare ej av inre 
grunder kunde tillskrivas ett visst keltiskt folk, och alltså tiden 
for dess overtagande av nordborna ej kunde beståmmas, har vi 
hår ett stoff som med sakerhet år irskt. Det kan då ej heller vara 
tal om någon annan tid for dess upptagande i norron diktning an 
vikingatiden, då norska vikingar var herrar over en stor del av 
Irland och stod i livlig kultureli beroring med dess folk. Detta 
okar naturligtvis åven i sin mån sannolikheten for att aven bock-
slaktningsepisoden på detta satt overforts till Norden. 

III. BesOket i U t g å r d . 

1. Snorres berilttelse. 

For den sista delen av Tors fård, sjalva besoket i Utgård, har 
vi ingen annan framstållning ån den Snorre lamnar, i det knap-
past en antydning dårom forekommer i ovrig norron litteratur1. 
Dess innehåll år foljande: 

Sen Tor och hans folje skilts från Skryme, kommer de till en 
på slatten belågen borg, så hog, att de maste boja nacken bakåt 
ryggen for att se toppen av den. Borgporten kan de ej 6ppna, 

1 Den enda hansyftning jag kanner på Tors visteise i Utgård forekommer 
i Egils saga k. 24, dar Kveldulfr i en viirs anvander ,{>6rs fangvina* som ken-
ning for ålderdomen. [Strofen er, om end næppe af Kveldulf selv, dog „ meget 
gammel" (F.Jonsson, Oldn. lit. hist. I 475; jf. sa„ Skjaldedigtning 27). Udy.] 
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men de kryper in melian spjålarna och kommer fram till en stor 
hall med oppna dorrar, i vilken många man sitter, de flesta ofant-
ligt stora. Dår går de in och monstras av konungen, Utgårdaloke, 
som hånfullt undrar om den pysslingen kan vara Åkator. „Men 
kanske ar du mer an du ser ut. Vilka idrotter forstår ni er på? 
Ty med oss får ingen vara, som ej åtminstone i något avseende 
står framom de flesta andra man." Loke erbjuder sig strax att 
åta kapp med vem som hålst. Utgårdaloke kallar då på en man 
som hette Loge, och ett tråg med kott båres fram. De två tav-
lande borjar åta från var sin ånde och mots mitt i tråget, men 
medan Loke blott har åtit kottet, har Loge åtit upp benen och 
tråget med. — Tjalve sager sig kunna springa kapp med vem som 
hålst. Sedan en låmplig bana utsetts, kallar Utgårdaloke fram sin 
småsven Huge. Tre ganger springer denne i kapp med Tjalve, 
som for varje gang kommer allt långre efter. — Tor skall nu visa 
vad han sjålv formår. Forst skall han dricka ur ett dryckeshorn, 
som Utgårdaloke påstår plågar tommas i ett drag av de flesta 
bland hirdmånnen eller åtminstone i två; ingen år så klen, att 
han behover dricka 3 ganger. Tor dricker 3 ganger, men åndå 
syns ej stor minskning. Då han hånas for detta och onskar visa 
sin styrka på annat sått, uppmanar Utgårdaloke honom att for-
soka lyfta hans katt från golvet, en Iek som de unga svennerna 
brukar roa sig med; ty på storre prov vill han ej såtta Tor, då 
denne så klent har lyckats med det forstå. En stor grå katt 
kommer, och Tor tar den under buken och lyfter, men allteftersom 
han hojer handen, skjuter katten rygg, och når han lyft så hogt 
han kan, slapper katten golvet blott med ena folen. Tor vill i 
harmen over motgången forsoka sig i brottning med vem som 
hålst av de nårvarande, men Utgårdaloke sager, att ingen finns i 
salen, som inte finner det under sin vårdighet att brottas med en, 
som år så liten. I stallet kallar han in en gammal kåring, Elli, 
som varit hans amma och som besegrat storre karlar ån Tor i 
sin dar. De borjar brottas, och ju hårdare tag Tor tar, dess 
fastare står hon. Till slut borjar hon anvånda knep, och det 
drojer ej lange, forrån Tor forlorar fotfåstet och faller på ena 
knået. Då ber Utgårdaloke dem sluta och avråder Tor att for
soka någon mer broltning i hans hird. Som det hunnit bli kvåll, 
anvisar Utgårdaloke dem såten, och de stannar dår over natten. 

- Då de foljande dag sligit upp och åmnar gå, låter Utgårdaloke 
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såtta fram bord och fagnar dem val med både mat och dryck, 
varefter han foljer dem ut ur borgen och frågar vad Tor tycker 
om sin fård. Då denne yttrar sitt missnoje over att ha ansetts 
svag och obetydlig, forklarar Utgårdaloke, att om de vetat, att 
han var så stark, hade de aldrig slåppt honom in, ty det hade 
så når vållat dem stor ofård. Vad Tor gjort hade endast genom 
blåndvårk sett så omkligt ut. Det var Utgårdaloke, som i Skrymes 
gestalt spelat dem spratten i skogen. Når de kommit till Utgård, 
hade Loke åtit kapp med el den och T j a l v e tåvlat med t a n 
ken i snabbhet; h o r n e t , som Tor druekit ur, stod med a n d e n 
i h a v e t , vari det blivit e b b a v hans drickning; k a t t e n , som 
han lyft, var m i d g å r d s o r m e n , som ligger runt kring vårlden, 
och g u m m a n , som han brottats med, var å l d e r d o m e n , som 
alla maste duka under for. Efter denna forklaring tager Utgårda
loke avsked och sager det vara bast for dem bagge att ej råkas 
oftare. Tor lyfter vredgad sin hammare, men i detsamma for-
svinner Utgårdaloke. Åven borgen år forsvunnen, och i dess stalle 
syns blott en vacker, vidstråckt slåttmark. Tor maste alltså vånda 
om hem utan att få håmnd for de spratt, som spelats honom. 

2. Allmån karaktår. 

Åven i denna del av sagan har Tor och hans kamrater att 
gora med ofantliga jåttar. Skryme har forberett dem på atl folket 
i Utgård år storre an han, och borgen år en jåtteborg så stor, att 
de maste boja nacken mot ryggen for att se toppen på den, och 
med portar så stora, att Tor ej formår oppna dem. 

Men det år dock ej på jfittarna och deras storlek, som berat-
telsen lågger an, utan langt mera på att låta Tor och hans folje 
besegras av till synes o b e t y d l i g a motståndare eller i obe tyd -
l iga foretag. Nar Tor ser dryckeshornet, misstrostar han ej om 
att kunna dricka ur det i ett tag, ty det ser ej synnerligen stort 
ut, fastån det forefaller något val langt; och katten ser ej ut som 
om han vore svar att lyfta. 

Skildringen av Utgårdaloke och hans hirdmån såsom ofantliga 
jåttar behovs alltså ej for framstållningen, hor strångt taget ej hit. 
Den har val snarast tillkommit såsom en konsekvens av hansk
och hammarslags-motiven i foregående episod. Sjålva handlingen 
år till sin karaktår snarere beslåktad med knutmotivet, men år ej 
byggd på vanlig magi utan på synvåndning, i det gudafoljets mot-
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ståndare ej år vad de ser ut att vara, utan personifikationer av 
abstrakta egenskaper eller maktiga naturkrafter. Det hela rojer 
mera reflektion och innehåller fårre rent folkliga motiv an det 
foregående. 

3. Slåktskap med folksagan. 

1. De underliga hjålparna. Iiedan Grimm har sokt påvisa 
en viss overensståmmelse mellan åventyren i Utgård och folksagan 
i sina anmårkningar till „Sechse kommen durch die ganze Welt"'. 
I denna saga har hjålten i sitt såliskap en hel del underliga hjål-
pare, av vilka en lopare år så snabb, att han i vardagslag maste 
lågga av sig det ena benet, emedan han åljes springer for fort, 
och en år så stark, att han rycker upp stora tråd som om det 
blott varit halmstrån. Med dessa jåmfor Grimm Tjalve och Tor. 

Detta uppslag har J.W.Wolf sokt narmare utfora2 och på-
pekar hurusom en motsvarighet till Tors drickande ur hornet fore
kommer i en variant av sagan, i det en av de underliga hjålparna, 
som ar ofantligt tjock och kan vidga ut sig till tretusen ganger 
sitt vanliga omfang, dricker ur Roda havet, så att bottnen blir 
torr, under det i samma variant loparen motsvaras av en ofantligt 
lang person, som på ett ogonblick kan gå trehundra timmars våg3. 
I andra varianter forekommer en storåtare och en stordrickare, 
som ater opp all mat och dricker ut allt vin i kungsgårdeni. 

Wolf har vid denna jåmforelse begått det felet, att han ej 
har sokt utreda vilka egenskaper som ursprungligen tillkommit de 
olika hjålparna, samt huruvida och i vilken form sagan varit kånd 
i Norden på vikingatiden. I sjalva vfirket år de likhetspunkter, 
han finner, håmtade ur enstaka, tillfålliga varianter, som ej fore
faller att vara synnerligen ursprungliga och som sakert ej varit 
kånda i Norden forrån genom broderna Grimms sagor. 

Om vårkligen någon slåktskap har foreligger, bor den bast 
visa sig i de nordiska och keltiska varianterna av sagan, vilka i 
detta sammanhang maste anses såsom de viktigaste, men en gransk
ning av dessa ger ett negativt resultat. 

I de nordiska varianterna forekommer vanligen en lopare, en 
lyssnare, en måsterskytt, ofta en åtare, en drickare och i några 
varianter en kold- eller morkermakare, en frysare, en bårare, en 

1 Grimm III anm. till n:r 71. 2 Wolf, Beitriige I 90 ff. 3 Grimm n:r 134 
4 Åven Laistner beror dessa likheter (Sphinx II 151). 
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stenkastare, en klåttrare, en mastertjuv eller andra dylika egen-
domliga specialister. Till flertalet av alla dessa underliga hjålpare 
saknas fullståndigt varje motsvarighet i Utgård. Blott loparen, 
åtaren och drickaren har så till vida motstycken dårstådes, som 
liknande idrotter dår utovas. 

Alideles detsamma galler om de keltiska varianterna. Sagan 
år på keltiskt område bevisligen mycket gammal. Mabinogion ger 
nåmligen en lista på man med sådana vidunderliga egenskaper, 
alldeles motsvarande ovan meddelade nordiska, i den gamla Kilhwch-
sagan, som med såkerhet kan dateras till borjan av 1300-talet. 
Och ånnu långre tillbaka kan sagan foljas på gæliskt område, i 
det den enligt Nutt kan spåras åtminstone så tidigt som på 900-
talet1. De gæliska varianterna visar emellertid ånnu mindre likhet 
med episoden i Utgård, i det just åtaren, drickaren och loparen 
saknas i de flesta av dem2. 

År sålunda olikheten mellan folksagan och Utgårdsepisoden 
stor redan i fråga om de idrotter som ovas, så blir den ånnu 
storre, om man jåmfor sjålva handlingen och den allmånna karak
tåren. Sålunda icke blott saknar Utgårdsepisoden folksagans dras-
tiska utmålning av hjalparna, utan medan dessas roll i sagan år 
att genom sina resp. konststycken lyck l ig t utfora ett till synes 
ou t f o r b a r t uppdrag, galler det i Utgård blott att visa prov på 
sin skicklighet, vilket i varje fall mo t f o r v å n t a n m i s s l y c k a s . 

Under sådana iorhållanden kan det ej vara tal om att sagan 
om de underliga hjalparna ligger till grund for skildringen av be-
soket i Utgård. Att den nordiske skaldcn kan ha kant till den, år 
naturligtvis en mojlighet. Då tydliga motsvarigheter till kapp-
åtningen och drickprovet — kapplopningen har såkert andra fore-
bilder — tycks saknas i andra kållor, skulle man kanske kunna 
tanka sig, att han ur densamma fått idén till dessa. Men denna 
fårklaring år ingalunda nodvåndig, knappast trolig. Dels år lik-
heten ej synnerligen stor, dels kan man mycket vål tånka sig, att 
Utgårdsresans forfattare sjålvståndigt uppfunnit dessa motiv i analogi 
med de ovriga i episoden forekommande tåvlingarna. 

1 Mac lnnes 448. 8 J.G.Campbell 183: spåman, mastertjuv, klåttrare: 
204: lyssnare, fasthallare, tjuv, klåttrare, skytt, vakare, murmakare. Mac Dou-
gal 2: de samma som foreg, men i st. f. de 2 sistnamnda skeppsbyggarc och 
spårfinnare. Mac lunes 53: ungefar de samma som foreg. J.F.Campbell I 24G: 
a t a r e , d r ickare , lyssnare. Hyde 23: skytt, lyssnare, 1 o pare och två starka 
man. Gurtin 270. Kennedy 273. 
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2. Pojken och sjotrollet. En mera tråffande jåmforelse har 
framstållts av v. d. Leyen, i det han anser den osteuropeiska sagan 
om pojken och sjotrollet vara forebilder for Utgårds-episoden1. 

En pojke låtsar sig åmna dra upp en sjo på det torra, och 
sjorået eller djåvulen, som bor i sjon, blir forskråckt och ber honom 
avstå. Det vill pojken inte, och sjotrollet foreslår då, att de skall 
prova styrka. Forst skall de springa kapp, men pojken låter 
„sin yngste son", en hare , springa i sitt stalle, och trollet kan 
ej springa så fort. Då det sen år fråga om att b ro t t a s , ber 
pojken trollet forst forsoka med „hans gamle farfar". Det år en 
bjorn, och trollet blir åter besegrat. I en del varianter visar 
trollet sin styrka genom att på sina axlar båra en hast runt 
om sjon. Pojken forklarar sig kunna bara den mellan benen, 
varpå han rider runt om sjon. Trollet maste då erkånna pojken 
som sin overman och betala honom en massa pångar, for att han 
skall gå sin våg och låta sjon vara i fred. 

Denna saga har ganska stort slåkttycke med „Vallpojken och 
jåtten". Enligt Oskar Hackman har den också uppstått på grund-
val av ett motiv i densamma och leder sannolikt sitt ursprung 
från Ryssland. I varje fall år den såkert av osteuropeiskt-slaviskt 
ursprung och forekommer på germanskt område nåstan uteslutande 
i de ostliga grånstrakterna. I Skandinavien år den alideles okånd, 
men har i Finnland trangt fram till svenskspråkigt område under 
sen tid. Hela sagan tycks vara jamforelsevis ung2. 

Vad som i den hår refererade folksagan år av intresse, år 
likheten mellan dess kapplflpnings- och brottnings-moUv och mot-
svarande motiv i Utgårds-episoden. I båda fallen overlistas den 
utmanande genom att han får tåvla med en skenbart obetydlig, 
men i varkligheten ojfimforligt overlagsen motståndare. 

I fråga om utforandet år skillnaden dock ganska stor. V. d. 
Leyen påpekar sålunda, att „der nordische erzåhler hauft und ver-
mehrt also die kraftproben, er låsst die einzelnen mehrfaeh ge-
schehen. Ferner ist bei ihm alles kostlich fein und tief, wåhrend 
der betrug in der volkssage uns ziemlich roh und plump erscheint". 
Men frånsett att personuppsåttningen och inramningen år helt olika 
i folksagan och Utgårds-episoden och att denna har tre motiv 
(kappåtningen, drickprovet och kattlyftningen), som alideles saknar 

1 v. d. Leyen 42. 2 Se utforligare harom Oskar Hackman i Brage IV 
(1010) 137 ff. 
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•motsvarighet i den forrå, så år rollerna helt ombytta: Under det 
pojken i sagan lurar trollet, så år det i Utgård just de egentliga 
hjåltarna, som overlistas av jattefolket. Då hårtill kommer, att 
ifrågavarande saga år rent o s t e u r o p e i s k - s l a v i s k med blott få 
och forsvagade utlopare mot våster, minskas ånnu mer sannolik-
heten for ett sammanhang mellan Utgårds-episoden och „Pojken 
och sjotrollet". 

4. Beslåktad keltisk tradition. 

Båda de forsok, som gjorts att såtta Utgårds-episoden i sam
band med folksagan, maste alltså anses forfelade. Då storre delen 
av foregående episod visat sig nårmast hora samman med gælisk 
hjåltesaga, så kan man emellertid vånta att dår finna motsvarighet 
åven till Utgårdsbesoket. I sjålva vårket vimlar också den keltiska 
hjåltesagan av beråttelser om hur en hjålte kommer till en hem-
lighetsfull borg, vari han år utsatt for en hel del obehagliga och 
forodmjukande, ofta på synvillor och trolleri baserade åventyr. 
Stundom år det blott något i sagans allmånna karaktår, som på-
minner om Utgård, och den år då snarast jamforlig med Tors 
besfik hos Geirrod eller Saxos beråttelse om fården till Geruthus. 
I andra framstållningar år likheien mera påfallande. 

Redan i Book of Leinster, skriven i mitten av 1100-talet, men 
vad innehållet betråffar betydligt aldre, forekommer en sådan saga 
av foljande innehåll1: 

Gæl. 1. Finn kommer tilisamman med Caoilte och Oisin i skym-
ningen till ett hus, som han aldrig forr hort talas om. En grå jåtte 
moter dem. Dar inne ar en hiixa med 3 huvuden på sin smala hals 
och en huvudlos man med ett 6'ga på brostet. Nio dodningar (bodies) 
reser sig från ett gomstalle och sjunger en hemsk visa for giisterna. 
Jatten slaktar deras håstar och bjuder dem på rå mat, men de vagrar 
ata. Husets invånare anfaller dem, och de skulle ha varit dodens, om 
ej Finn varit med. De strider tilis solen går opp, men då sanker sig 
en dimma over dem, så att alla faller doda. Kamparna reser sig dock 
oskadda, men huset och dess invånare ar forsvunna. 

Sjålva ramen påminner hår något om Utgård, sårskilt avslut-
ningen, men som helhet liknar beråttelsen mera besoket hos 
Geruthus. 

En mera avgjord likhet med Utgårds-episoden visar dåremot 
1 Nutt, Studies on Holy Grail -200. 
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foljande saga, som v. d. Leyen meddelar i sin uppsats „Ltgardaloke 
in Irland"1: 

Gæl. 2. Diarmuid, Conan, Goll och Oskar går vilse under en jakt 
och får se ett ljussken på avstånd. De går mot skenet och finner ett 
litet hus, vari en gammal man bor, som hiilsar dem vid namn. Han 
har sin unga dotter hos sig och en katt. Medan de ilter, stiger plotsligt 
en vadur, som var bunden på golvet, upp på bordet. Conan skall binda 
den igen, men djuret rycker sig los og får honom under sin f'ot. På 
samma satt går det de andra, till och med Goll, så att de alla fyra 
ligger på golvet, medan våduren står med en fot på vardera. På'den 
gamles befallning stiger katten upp, griper vaduren och fangslar den på 
dess forrå plats. Krigarna stiger upp, men kan ej ata av blygsel. 
Gubben trostar dem med att han, sedan de atit, skall forklara for dem, 
att de ar de tappraste i varlden. Och sen de åtit, sager han: „Goll, du 
ar den baste krigaren i varlden, ty du har kåmpat med varlden. Hela 
var ldens kraft finns nåmligen i denne vådur, men min katt år doden, 
och den ar starkare an varlden." Då krigarna skall gå till sangs foljer 
dem den unga dottern. Hon ar ungdomen, och alla vill ha henne, 
men hon sliter sig los: „Jag tillhorde er en gang och kommer aldrig 
åter." Till Diarmuid ger hon dock ett skonhetskorn, varigenom han blir 
oemotståndlig for alla kvinnor. 

Likheten med Utgårds-episoden år tydlig, om den ån visar 
sig mera i ståmningen och symbolismen ån i detaljerna. Kampen 
om ungdomen år till sin tanke jamforelsevis nåra beslåktad med 
brottningen med ålderdomen: liksom ingen kan stå mot ålder-
domen, kan ingen haller hålla kvar ungdomen. I båda fallen 
symboliseras egenskapen av en kvinna. Utforandet av motivet år 
emellertid for ovrigt rått olika, vilket kanske dock betingas just av 
motsatsen melian de två egenskaperna. Katten, som i den gæliska 
sagan representerar doden, har sin motsvarighet i Utgård, men en 
helt annan roll, något påminnande om Elli. Våduren har dåremot 
alls ej någon motsvarighet. 

Åven foljande saga visar tydlig likhet med Utgårds-episoden2: 
Gæl. 3. Finn och hans tre foljeslagare ser en jåtte med en skri-

kande gris, som han bar på en jårngaffel. Efter honom går en dam, 
som piskar honom. De foljer efter jåtten och hans pådriverska in i ett 
hus och finner dårinne en gammal vithårig man, en vacker flicka, en 
stor jåtte kokande grisen, en gammal man med 12 ogon i huvudet, en 
vitullig vådur och en haxa, klådd i morka, askfårgade klader. Framfor 
huset år två brunnar. Finn dricker ur den ena, som forst smakar sott, 

1 Beitr. zur Gesch. der deutschen Sprache und Litt. 1908 382 ff. V. d. 
Leyen anger som sin kalla Annales de Bretagne XII 239 ff., dår den ar tryckt 
på irska med fransk oversattning. "- Nutt, Holy Grail 201. 
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men sedan bittert intill doden. Då han dricker ur den andra, så lider 
han, medan han dricker, som aldrig forr, men nar han tar karlet från 
lapparna, har han aldrig kant sig friskare. — Grisen delas melian dem, 
men vaduren, som lamnats ur riikningen, håmnas genom att biira ut 
gasternas andel, och hur mycket de an hugger den med sina svard, kan 
de ej skada den. — Haxan kastar sin mantel over gåsterna, och de blir 
forvandlade UH fyra vithåriga gubbar; men niir mantein tages från dem, 
återfår de sin forrå skapnad. — Undren forklaras for dem så, att jatten 
ar l a t t j a pådriven av e n e r g i , den 12-ogde ar v å r l d e n , våduren 
m a n s k o r n a s s y n d , brunnarna logn och s a n n i n g , haxan a lder 
d o m en. Krigarna somnar och vaknar på toppen av Cairn Feargaill 
rned sina vapen och hundal' bredvid sig. 

Vad som hår påminner om Utgård år dels ramen och den 
symboliska utlåggningen av åventyren, dels episoden om ålder-
domen. Detta motiv år i detaljerna ej mycket likt Tors brottning 
med Elli, men tanken år densamma. Likheten med den forut 
citerade Gæl. 2 år storre, men detaljerna år dock mycket olika, i 
det egentligen blott vådurs-motivet foreter någon fullt tydlig likhet. 
Åven med Gæl. 1 råder en ganska påtaglig overensståmmelse, vil
ken tyder på att åven denna ursprungligen haft en symbolisk ut-
lfiggning. — 

De tre meddelade gæliska sagorna avviker ganska starkt från 
varandra och ånnu mer från Utgårds-episoden, men overensståm-
melsen år dock av den art, att man maste antaga vårklig sam-
horighet mellan dem inbordes och med Snorres beråttelse. Frågan 
blir blott av vad slag denna år: Har irerna fått sagan av nord-
borna, eller har dessa varit den mottagande parten? 

Vad som genast faller i ogonen år den nordiska sagans stora 
foretråden framfor de keltiska varianterna i fråga om klarhet och 
fast komposition. Medan denna har en rad av tåvlingar i logisk 
foljd och med vål beråknad stegring, år de keltiska varianterna 
blott en hopning av vidunder och symboler, delvis av långsokt 
beskaffenhet, och handlingen saknar ofta logik. Varfore skulle t. ex. 
just Goll vara den baste krigaren i vårlden, då han misslyckats 
lika svart som kamraterna, och varf'or skulle just Diarmuid få ett 
skonhetskorn? Och vartill skall alla de i Gæl. 3 omtalade vidundren 
tjåna, då de flesta ej deltager i handlingen? 

V. d. Leyen, som i ovan citerade uppsats ej kånner någon 
annan keltisk variant ån Gæl. 2, anser dårfor denna vara avledd 
av den nordiska sagan. Han finner stod for denna sin åsikt dels 
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i det forhållandet, att den irska sagan ej visar minsta slåktskap 
med „Pojken och sjotrollet", vilken han anser vara forebilden for 
Utgårds-episoden, dels i dennas sammanhang med inhemsk nordisk 
tradition (Lokes slåktskap med elden, Midgårdsormen såsom Tors 
flende), samt den islåndska litteraturens rikedom på liknande sym
boler (t. ex. beskrivningen av Hels boning). 

Såsom jag redan visat, år det dock hogst osannolikt, att något 
sammanhang forefinnes mellan Utgård och „Pojken och sjotrollet", 
varfor den irska sagans brist på overensståmmelse med denna intet 
kan bevisa. Sammanhanget med inhemsk tradition kan haller ej 
ge något stod åt v. d. Leyens mening, ty då Tor satts in i en 
saga, ligger det ju nåra till hånds att låta hans foljeslagare och 
fiender få folja med. 

Med storre skål kan man påpeka de tre irska varianternas 
nåra sammanhang med inhemskt irskt sagostoff, i det just liknande 
åventyr spelar en så stor roll inom irsk hjåltediktning, under det 
Utgårds-episoden såsom helhet betraktad står mera enstaka inom 
nordisk tradition. Detta talar for att vi har med keltiskt stoff att 
gora, vilket redan av Skryme-episodens beskaffenhet synes sanno-
likt. Detta bestyrkes ytterligare av att ett par motiv i Utgårds-
episoden, som saknar tydliga motstycken i de hår anforda varian
terna, på annat satt kan visas vara keltiskaT såsom jag nedan 
skall klargora1. 

Om de tre anforda varianterna sålunda snarast forefaller vara 
av rent gæliskt ursprung, och den nordiska beråttelsen alltså maste 
vara avledd från något gæliskt original, så tjånar det dock ej något 
till att i detalj forsoka visa hur den utvecklat sig ur det samma. 

Forst och fråmst finns det flera motiv i Utgård, som alideles 
saknar motstycke i de meddelade varianterna: kapplopningen, kapp-
åtningen, drickprovet; och de ovriga tåvlingarna forekommer under 
så avvikande former, att forbindelselinjerna ej kan tydligt fram-
konstrueras. Åven de gæliska varianterna avviker så mycket från 

1 Hår vill jag blott påpeka, att katten som representerar midgårdsormen 
tyder at samma hall. Trollkattor, ofta av betydlig storlek, :'ir namligen så att 
saga karaktarsdjur for den keltiska diktningen, inom vilken man moter dem 
snart sagt overallt. Ett trollkatt-a ventyr, som något paminner om vadurs-
motivet i Gæl. 3, berattas om Cuehullin. En trollkatt ville ta hans mat, och 
hur han hogg med sitt svard, bekom det katten ingenting. På det sattet korn 
hjallen ej åt att ata på hela natten (Thurneysen, Sagen aus d. alten Irland 44, 
„Bricrius gastabud"). 
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varandra, att man ej genom dem kan få någon detaljforestållning 
om deras gemensamma original. 

Detta år ett vanligt tenornen inom keltisk diktning. Det kan 
delvis forklaras av kelternas brist på logik och rikedom på fantasi. 
Men det torde också bero på diktningens stallning hos dem, i det 
den av gammalt handhafts av ett skrå av skalder och beråttare, 
vilka tavlat om att kunna bjuda på en rik reportoar. Detta har 
helt naturligt fort till att ett och samrna motiv gårna anvånts i 
olika forbindelser och att en beråttelse ofta forsetts med tilldikt-
ningar och omdiktningar av olika slag. Åven om detta diktarskrå 
långesen upphort att finnas till såsom korporation, har det satt 
djupa spår i hela den keltiska folkriiktningen, och dess traditioner 
har aldrig helt forsvunnit. 

5. Kapplopningen. 

Flera av Utgårds-episodens motiv saknar motsvarighet i de 
relaterade keltiska varianterna. Av dessa ar några av den be-
skaffenhet, att de ej med såkerhet kan identifieras med annor-
stådes forekommande motiv, men några tycks gå tillbaka till kel
tiska kållor. 

I forbigående fortjånar nåmnas att Utgårdalokes något stråva 
liålsning till Tor: „Ingen får vara med oss utom den som åtmin-
stone i något avseende år duktigare an andra man", ofta påtråffas 
i keltiska sagor, såvål kymriska som gæliska1. 

Betråffande Tjalves kapplopning med Huge har jag redan ul-
talat såsom min åsikt2, att forebilden torde sokas i Gonans tåvling 
med jåtten. Dårvid år att beakta ej blott sjålva kapplopningen i 
den gæliska sagan, utan åven en del andra drag, som i sin mån 
fullståndigar skildringen av jåttens snabbhet. 

Hos Mac Innes soker Caoilte, den snabbaste bland fenierna, 
att folja med jåiten, som bar villebrådet, men han hinner ej fram 
forrån maten lagts i grytan, medan de andra kommer forst sen 
allt år fårdigt. Och då jåtten skall håmta bågaren i Lochlann, 
anser Finn, att han ej kan vara tillbaka på år och dag, men han 
gor hela fården på ett dygn. 

Sårskilt karakteristisk år beskrivningen på hans snabbhet: 
Han går forbi den snabba marsvinden framfor sig, och den snabba 

1 Se Nutts anmarkning i Mac Innes 444: Mabinogion, sv. iivs. 78. 2 Ovan 
s. 153. 
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marsvinden bakom honom hinner ej med. Detta år en i gæliska 
sagor ytterst vanlig snabbhetsformel1. Men många andra dylika 
formler finns i den gæliska diktningen. Så beråttas om ett skepp, 
att det forst gick så fort som bårgens rådjur, sen så att det gick 
forbi marsvinden och slutligen så snabbt som k v i n n o t a n k a r 2 . 
Från sådana formler år ej steget langt till att låta kapplopningen 
foretagas med tanken sjålv, i synnerhet sedan motivet kommit in 
i sådan mystisk omgivning som i Utgård. 

Till den overensståmmelse, som råder mellan Gonans och 
Tjalves respektive springtavlingar både i sjålva byggnaden och de 
darmed forbundna formlerna, kommer så den omståndigheten, att 
den forrå år knuten till just den gæliska saga, som år forebilden 
till den med Utgårdsbesoket sammanknippade Skryme-episoden. 
Under sådana omståndigheter torde det ej vara for djårvt att be-
trakta beråttelsen om Tjalves kapplopning såsom avledd ur eller 
dock påvårkad av motsvarande motiv i den gæliska sagan. 

(i. Tors brottning med EM. 
En tydlig motsvarighet till kampen med Elli forekommer, vad 

symboliken betråffar, i Gæl. 2 och 3, men motivet har dårstådes 
utfårts på ett helt annat sått: Den karakteristiska brottningen, 
varvid hjålten av en kvinna tvingas på knå, saknas. Denna på-
tråffas emellertid i andra keltiska kållor, bland vilka foljande hi-
storia forst fortjånar beaktande8: 

Finn blev med nio man och ett koppel hundar inbjudna till en 
hovding. Sen de tagit plats, kom kungens av Senny tre soner med tre-
hundra man och sexhundra hundar dit. Darefter kom kungens av Senny 
dotter med hundra tarnor. Då hon såg sina broder clar, utmanade hon 
Finn att brottas med sig. Då han sade sig ej vilja prova krafterna, fon* 
an hans man blivil provade, skulle Gonan forsoka. Hon slog genast 
omkull honom, band honom till hander och totter och kastade honom i 
en vrå. Conan dugde namligen ingenting till, fornin han bragts att 
skåmmas. Sen han Iosts av Goll, begarde han revanche och segrade. 
— Nar de suttit en stund bad kungadottern Finn hamta en vildgalt, 
som låg utanfor dorren, så att de skulle få något att åta. Finn svarade, 
att han ville gora det endast om ingen av hans man kunde gora det. 
Det var fortrollning på galten, så att alla nio ej formådde ta in den. 
Finn bar då sjalv in den, fastan sju ganger dess egen vikt av jord hangde 

1 Samma formel anvandes ofta om Caoilte. ? Mac Innes 351. 3 J. G. 
Campbell 197. En mycket likartad variant, som delvis anvants vid ovanstående-
referat forekommer i samma arbete s. 192. 
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vid den. Efter en hundkamp, varvid Finns hund Bran dodade alla 
fiendens hundar, blev det en haftig strid. Finn var nara att overmannas, 
men i den hogsta nbden gav ett av hans vapen (en skold, en kniv eller 
en pipa) ett så starkt ljud från sig, att hans ovriga skara horde det och 
kom dit. Finn blev sålunda raddad och alla fienderna dodade. 

Likheten med Elli-motivet består hår i at t en man besegras 
av en kvinna. Dock nåmnes hår ingenting om något knåfall, u tan 
Conan bindes alldeles som vid hans brottning med jåt ten. I fol-
jande variant år emellertid åven knåfallet m e d 1 : 

Finn, åtfoljd av blott två man, av vilka Conan var den ene, och 
två hundar, overraskades av morker och snostorm, varfor de maste soka 
efter något skydd. En gammal man motte dem och hålsade Finn vid 
namn. „Du tycks kanna mig battre ån jag kånner dig", sade Finn. 
„Det gor jag", sade gubben, „och mer iin så, ty jag lagger geasa på 
dig, att du denna natt skal] vara i huset på Bhlar Bhuidhe". „Opp 
och ner med dina geasa", sade Finn. „Varken opp eller ner", sade 
gubben. De foljde honom — då han var som hogst, var de som liigst 
— tilis de kom till ingången av en grotta. Dar gick de in och fick 
platser vid ena våggen. Då de varit dår en stund, kom en man med 
en hund och bad om hundkamp. Finns hund Bran segrade. — Dilr-
efter kom en storvuxen kvinna, fOljd av 16 tarnor, och halsade Finn 
vid namn. „Du tycks kanna mig battre an jag dig", sade Finn. „Det 
gor jag", sade hon. „Jag har hOrt, att du har goda brottare, och jag 
har kommit med mina tarnor for att brottas med dem". Finn bad 
C o n a n s t i g a upp och b r o t t a s . Conan borjade brottas med en av 
tarnorna, och vid fSrsta taget fbll han på kna . „En kungason på 
knå", sade han, „år det tillåtet att resa sig?" „Det år tillåtet", sade 
hon. Conan kunde aldrig gora något duktigt, forr an han bragts att 
skammas. Nu gav han henne ett raskt lyft och lade henne rak lang 
på marken och darefter detsamma med alla tarnorna. Då maste den 
stora kvinnan och hennes tarnor gå sin vag. — Darefter kom en stor 
niassa tiender till grottans ingång. Finn blev hart trångd, tilis hans 
man tre ganger hort ljudet av hans stora skold, som hordes over hela 
Irland, och kom till hans hjalp. 

Ånnu ett egendomligt brottningsmotiv, som står i ett anna t 
sammanhang men år nåra beslåktat med det i sistnåmnda variant, 
forekommer i sagan om prins Manus 2 : 

Prins Manus diade som barn ihjål sin mor och femtio ammor. 
Forst kvinnan med den gr6na kjolen kunde oskadat amma honom. Nar 
hon gjort sin tjanst, forsvann hon, och gossen uppfostrades av en trad-
gårdsmåstare, som efter sju år forde honom till hans far, konungen av 

1 J. Campbell 233. Ett liknande brottnings-motiv forekommer i J. F. Camp
bell II 308, dar en yngling brottas med en jattekvinna, faller på kna 2 ganger 
och sedan besegrar henne. ? Mac Innes 339. 

12* 
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Lochlann. Denne stållde till en stor fest, men nar gladjen var som 
storst, kom amman och fordrade antingen strid eller att gossen skulle 
skickas till henne. Tre ganger sandes tre hundra hjaltar mot henne, 
men hon dodade dem alla, och då maste Manus gå ut. Hon fragåde 
honom vilket han hiilst onskade, strid eller brottning. „Jag foredrar 
brottning, ty det ar jag mest van vid". De brottades, så att den mjuka 
marken blev mjukare och den hårda marken blev hårdare. Dar marken 
var mjukast, sjonk de ner till ogonen, och dar den var hårdast, till 
knåna. Slutligen foll gossen på kna. „En kungason på knå", sade han, 
„tillåt honom resa sig!" Han fick stiga upp men lades under geasa att 
soka upp var amman bodde och vem hon var. Dilrefter forsvann hon. 

Att denna beråttelse år nåra beslåktad med den foregående, 
år tydligt. Så anvånder ju Manus nåstan ordagrant samnia ord 
som Conan, då han fallit på knå. Men mårkeligt år det, att det 
år med en a m m a han brottas. Också Elli kallas av Utgårdaloke 
for hans amma och såges ha fållt mån, som icke synts mindre 
starka an Tor, ett utlåtande som, frånsett namnet Tor, bokstav-
ligen passar in på kvinnan med den grona kjorteln. Dettas och 
de forut refererade brottningsmotivens likhet med Tors brottning 
i Utgård kan ej vara tillfållig. Men hur skall den forklaras? 

Såsom av foregående framstållning framgår, år Tors brottning 
beslåktad med två sinsemellan ganska olika slags keltiska sago
former. I den ena gruppen består likheten huvudsakligen i att 
det s y m b o l i s k a innehållet år detsamma. I den andra syns ej 
ett spår av symbolik, men slåktskapen ådagalågges i stallet av den 
e p i s k a utformningen. 

Just denna dubbelhet inom den keltiska traditionen visar enligt 
min mening tydligt, att det år dår motivets ursprung maste sokas. 
Det vore nåmligen så gott som omojligt att finna en rimlig for
klaring till att den nordiska sagoformen på keltiskt område skulle 
ha splittrat sig i två så gott som helt skiida former. Dåremot år 
det lått att tånka sig den nordiska formen såsom uppkommen 
genom sammansmåltning av de två keltiska. 

Som ytterligare stod for denna min mening fortjånar ånnu ett 
forhållande påpekas: Inom den keltiska diktningen år strider med 
jåttekvinnor ett ytterst vanligt motiv. I nåstan varje gælisk saga, 
vari hjålten dodar en eller flera jåttar — och sådana sagor år 
talrika — har han sedan att kåmpa med deras moder, som år 
farligare an de. Striden med henne beskrivs vanligen såsom en 
brottning, varvid de sjunker ner till ogonen i den mjuka marken 
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och till knåna i den hårda1. Också i andra folks sagor kan visser-
ligen påtråffas strider med kvinnliga troll, vilka beskrivs såsom 
farligare an de manliga. Detta fir dock mera sporadiskt och, så 
vitt jag kan erinra mig, aldrig i forbindelse med brottning, under 
det alt motivet just i denna form år alideles sårskilt karakteristiskt 
for keltisk tradition. Detta okar naturligtvis i sin mån sannolik-
heten for den keltiska diktningens ursprunglighet i foreliggande fall. 

7. Ul<jår<ls-episoden si'isom helhet och des.s forhdllande till 
Skri/mc-episoden. 

I den mån det overhuvud lyckats finna forebilder till be.soket 
i Utgård och de olika motiven dari, har det visat sig att dessa år 
k e l t i s k a . Men i keltisk tradition forekommer episoden ej såsom 
helhet. Besoket i trollborgen med dess mystiska invånare och 
konstiga å ventyr, som tarvar en utlåggning for do besokande 
hjaltarna, varefter alltsamman ffirsvinner, finns såsom gælisk hjålte-
saga tillhorande Finn-cykeln. Men åtskilligt i denna gæliska saga 
har alls ej motsvarighet i Utgård. Dåremot har har inforts tåv
lingar, som ej finns i den gæliska forebilden, men i stallet tråffas 
i andra till Finn-cykeln horande sagor. I skildringen av Utgård 
har emellertid dessa tåvlingar under inflytande av det ovriga stoffet 
omdiktats i symbolisk riktning. Slutligen innehåller episoden ett 
par motiv, som jag ej kunnat finna några tydliga forebilder for 
varken i keltisk eller annan folkdiktning, ehuru analogier finns. 

Dessa båda slag av forebilder gor ej intryck av att ha varit 
ursprungligen sammanhorande. De kan dårfor ej gårna ha upp-
stått genom klyvning av en gemensam kalla av samma art som 
Utgårds-episoden, utan de tycks sjålva vara de egentliga kållorna, 
som genom sammanarbetning gett upphovet till beråttelsen om 
besoket i Utgård. — 

Intressant ar också sammanhangel med Skryme-episoden. Be-
traktar man beråttelsen om Tors fård såsom helhet, maste man 
finna sammanhanget mellan delarna vara ganska ringa. Bock-
slaktnings-episoden står sålunda helt sjålvstandig, och den skulle 
alldeles kunna utelfimnas utan dit beråttelsen skulle synas på 
minsta sått stympad. 

1 Se t. ex. Mac Innes -297, :«io; J. G. Campbell 140, 182; Donegal F. T. 37, 
38. Aven i kymrisk traJition forekommer liknande strider mot haxor, Mabi-
nogion sv. ("ivers. 105. 
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Men åven de båda senare episoderna forefaller inbordes sjålv-
ståndiga, ehuru de båttre hoparbetats och i stort sett har samma 
karaktår av smått raljeri med Tor. Man kunde dårfor vara frestad 
anse dem icke samhoriga utan forenade i sen tid. 

Det keltiska materialet visar emellertid, dels att Skryme-
episodens keltiska motsvarighet har bidragit till Utgårdsbesokets 
komposition med en episod, kapplopningen, dels att den inom 
gælisk diktning tycks stå i ett fast forhållande till det keltiska Ut-
gård, i det den hor samman med aventyret i Bhlar Bhuidhe. Det 
år dårfor sannolikt, att båda episoderna bildat en sammanhångande 
beråttelse från borjan, vilket tvingar oss att datera hela beråttelsen 
i dess nordiska gestalt åtminstone så langt tillbaka som till 900-
talet, då Lokasenna torde ha forfattats. 

Dessa slutsatser år också av vikt då det galler att soka klar-
gora såttet for den norrona beråttelsens uppkomst. Rorande Skryme-
episoden har jag redan framhållit, att den utom det keltiska ele
mentet består av fiera andra motiv, som ej tycks vara keltiska, 
snarare nordiska, men i varje fall utan ursprungligt sammanhang 
med den keltiska sagan. Foreningen av de olika motiven har skett 
på ett sådant sått, att den ej gårna kan tånkas ha tillkommit 
småningom och av sig sjålv, utan en medvetet ordnande diktar-
personlighet har arbetat samman dem. 

Det samma tycks ha skett i Utgårds-episoden. Det flnns ingen
ting som tyder på att hopsvetsningen av dess ursprungligen sjålv-
ståndiga motiv skulle ha skett redan inom irsk diktning. Enligt 
min mening år det forst den nordiske skalden, som fogat ihop de 
skiida keltiska elementen och gjort det med en forvånande skick-
lighet. Resultatet har blivit en i h6g grad konstnårligt komponerad 
dikt, vida overtråffande sina irska forebilder. Under sådana for-
hållanden ligger det också nåra till hånds att tånka sig sådana 
drag som Lokes kappåtning med elden och Tors drickning ur 
hornet vara sjålvståndiga aister av den nordiske skaldens fantasi. 



KULTUR OG FOLKEMINDER. 
„ISLANDSKE FOLKEMELODIER". 

Islenzk Pjådlog. Bjarni i>orsteinsson prestur i SiglufirSi hefur safnaS 
logunum 1880—1905 og samid ritgj6r8irnar. Gefin lit å kostna8 Carlsbergs-
sjoSsins. Kaupmannahofn 1906—1909. X I + 957 ss. 

Præsten Bjarne Thorsteinsons nylig udgivne „Islandske folkemelodier'' 
er det omfangsrigeste værk over folkemelodierne i noget af de nordiske 
lande, — en bog på op mod 1000 sider, hvoraf det meste er fyldt 
med nodeaftryk, resten med oplysninger og anmærkninger. 

Så omfangsrigt et værk har selvfølgelig sin historie. Udgiveren er 
så at sige vokset op til det. Han er født 1861 på gården Mel i My-
rasyssel, af bondeæt med iblandet præsteslægt; hans far og farbror var 
kendte som gode sangere, og ligeså flere andre i samme bygd. Ved 
alskens brylluper og kvæghentninger (Islændingenes høstgilder) lød de 
gamle enstemmige melodier og „tvesangene" i rigelig mængde, ligeså i 
Staoahraun kirke, hvor faren var forsanger. Bjarne havde aldrig set 
noder på tryk, for han 15 år gammel kom på skole. Han spurgte, 
hvorfor de melodier han kendte aldrig fandtes i sangbøgerne, og fik til 
svar, at sådan noget ikke var til med noder, eller at hver sang dem på 
sin måde, eller at det vilde være en net ting at trykke det gamle skrål. 
Men modsigelsen styrkede Bjarnes kærlighed til de gamle melodier. I 
1880 skrev han forste gang en liste over hvor mange gamle melodier 
han kunde; og da han havde lært mere af toneskriften, gav han sig til 
at skrive op, hvad han kunde fra barndomshjemmet, hvad han havde 
lært af en kammerat, Bjorn Blondal (den forste der lærte ham den gamle 
flerstemmige udsættelse, „tvesangen"), og siden hvad han hørte af en 
enkelt god sanger i Reykjavik og under opholdet hos sysselmanden i 
Vatsdalen. Senere, efter at være bleven præst i Siglefjord 1888, van
drede han langt omkring på Nordlandet „for at klo-fæste alt, småt eller 
stort, der på nogen måde kunde regnes for islandsk folkemelodi". 

Olav Davidsons „Islandske lege" var den forste, der gav ham vink 
om at også gamle håndskrifter indeholdt islandske folkemelodier. Hermed 
begynder den anden afdeling af den Bjarne -Thorsteinsonske beretning, 
hvori vanskelighederne ved at skaffe rejseunderstøttelse og midler til ud
givelse er det lidet opmuntrende hovedtema. 1 1899 tilbragte han dog 
tre måneder i København og 10 dage i Sverig; „da jeg måtte vende 
hjem, var jeg ikke bleven helt færdig i Arnemagnæaiiske samling, og 
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havde intet undersøgt af Det store kongelige bibliothek, eller set til bunds 
i Békmentafjelagets samling". Ved et ophold i København 1904 fik han 
dog længere tid end for og fik ransaget bogsamlingerne bedre. „Derfor 
kan håndskriftet siges at være fuldt færdigt fra min hånd med for
året 1904". 

Hvorledes udg. har dygtiggjort sig til at behandle dette mangesidige 
stof, ser man ikke af hans beretning. 

Det fremgår kun, at han ikke har kunnet finde nogen plan at 
ordne indholdet efter, og han har derfor grebet til den udvej at udgi 
det i tre grupper: 1) hvad der stammer fra håndskrifter, 2) fra trykte 
bøger, 3) egne optegnelser. Når man dernæst ser, at bøgerne er ord
nede efter trykår og håndskrifterne efter nummerfølge, så forstår man at 
en sådan udgave kan komme til at se lidt broget ud, f. eks. følgende 
lige efter hinanden : » 

S. 138 (AM 687 4°) : latinsk Mariahymne med tvesang, hskr. o. 1500. 
S. 141 (AM 723 4°) : islandsk Mariedigt af navngiven forfatter o. 1700. 
S. 143 (AM 792 4°) : latinsk messetekst, 15de årh. 
S. 145 (AM 28 8°) : skånsk lyrisk strofe, o. 1300. 
S. 146 (AM 70 8°) : latinsk (og danske) Mariaviser, 15de årh. 
S. 147 (AM 80 8° ) : latinsk messetekst med tvesang, fra Munke-

tverå kloster 1473. 

Allerede af denne prøve vil man kunne se, at det er vanskeligt at 
sige, hvad udg. forstår ved „islandske folkemelodier". Det viser sig, at 
et håndskrift ingenlunde behøver at have nogetsomhelst umiddelbart med 
Island at gore, for at optages i lslenzk I'joolog. Undertiden er begrun
delsen forholdsvis god, som når et nodeblad med Hellig Olafs og Hellig 
Halvards hymner betegnes som „muligvis islandsk" (og udg. finder en 
støtte for dets islandskhed i at en norsk videnskabsmand som prof. 
Daae i hans „Norske helgener" ikke har kendt det!). Derimod er den 
skånske strofe medtaget „ikke fordi jeg regner den for særlig islandsk", 
men fordi den er „gammel og mærkelig og fordi den findes i Arne 
Magnussons samling" (!). Atter for andre fremgår oprindelsen kun deraf, 
at de indeholder latinsk og dansk tekst; og atter ved andre, som kun 
indeholder latinsk, lader udgaven os ganske i stikken med hensyn til 
deres oprindelse. 

Lige så famlende som ved nationaliteten synes udg.s begreb om „folke
melodier" at være. Der findes en mængde latinsk kirkesang indimellem, 
også sådant der blot synes at være gregoriansk sang med nytestamentlig 
prosatekst. Udg. synes stadig at gå ud fra at det er islandske melo
dier (hvis håndskriftet er islandsk), der af Islændinge er førte i pennen; 
men han oplyser ikke sine læsere om, hvorfor det ikke skulde kunne 
være fremmede melodier, der er afskrevne til brug på Island. På 
samme måde med de over halvthundrede sider, der er aftrykt efter 
salmebøger; man får ikke anden oplysning end at udg. har forbigået de 
melodier, der fandtes i Jespersens danske Graduale fra 1573, men med-
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taget dem „som jeg ikke véd hvorfra stammer". Havde det ikke været 
nyttigt at undersøge nogle flere danske og tyske salmebøger, inden man 
udgav dette som „islandske folkemelodier"? Og nar alt det, her af
trykkes, er de islandske „folkemelodier", hvori bestod da den gamle tids 
kunstsang V 

Toppunktet af mærkeligt stofvalg nås dog ved det sidste nummer 
blandt de trykte høger. som er intet andel end Laubs „Danske folke
viser med gamle melodier" (D: 1ste hæfte, 1899; det senere kender 
udg. ikke), hvoraf udg. har medtaget 10, underlagte islandsk tekst, med 
den begrundelse at det er „levninger af melodier, som har gået over 
hele Norden (også Island) langt tilbage" ; „hvis disse ti melodier blev 
udgivne særskilt, kunde denne bog godt kaldes: Islandske folkeviser med 
gamle melodier". Rent bortset fra det dristige i at lægge vilkårlig valgte 
islandske tekster under danske melodier og så optage dem i en islandsk 
samling af folkemelodier, røber udg. her, at han ikke har anelse om 
hvad Laubs melodier er: rent kunstneriske forsøg på at genskabe melo
dierne i oprindelig stil, som det er vanvid at gore til numre i en viden
skabelig kildeudgivelse. 

Muligvis er udg.s altryk af de enkelte stykker pålideligere end hans 
stofvalg og ordning. Det vilde være interessant at få en fagmands ud
talelse herom, f. eks. om de gamle melodier er pålidelig omsatte i mo
derne nodeskrift. Men til nutidens almindelige grundsætninger for viden
skabelig kildeudgivelse svarer de i hvert fald ikke. Man finder f. eks. 
Berggreens nielodiredaktioner aftrykte uforandret, skont der i København 
var den letteste adgang til at efterse de originale håndskrifter. At alle 
der har beskæftiget sig med disse sporsmål, har advaret stærkt mod en 
sådan brug af denne udgave, er udg. ukendt; han synes overhovedet ikke 
at kende til hvad det sidste slægtled har udrettet med folkedigtning eller 
med ældre musik. Endvidere ser man, at en del af de aftrykte numre 
forekommer i liere af de nyttede håndskrifter; men hvilke det er, får man 
ingen pålidelig oplysning om, ej heller hvorvidt de indeholder læsemåder 
af nogen interesse eller node for node stemmer med den aftrykte tekst. 

Hojst betegnende er den udtalelse, at udg.s håndskrift forelå færdigt 
i foråret 190-i, efter at han havde fået understøttelse til det forste læn
gere studieophold ved finansloven 1904-, og at han siden kun har gjort 
smålilfojelser. Udg. har endt sit arbejde netop på det tidspunkt, hvor 
for andre det egentlige udgiverarbejde begynder. Derfor er resultatet 
blevet den hojst kuriøse bog der foreligger, som man må gå 100 år til
bage i tiden for at finde sidestykke til. 

Hermed er naturligvis ikke sagt, at den fra forste til sidste blad er 
værdiløs. Den indeholder jo Bjarne Thorsteinsons egne indsamlinger, der 
fylder hele bogens sidste halvdel og redder den uddøende islandske folke
overlevering fra en glemsel, der truede den hårdt. Og den indeholder 
rundt omkring stykker, som den der beskæftiger sig med nordiske folke
melodier vil finde frem og vide at skatte hojt. Men for dem der ikke 
i kyndighed står over udg., er den ikke blot en vildsom men også en i 
hoj grad vildledende bog. 
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Der er desværre grund til at sige dette, og sige det med nogen 
skarphed; ti få bøger fremtræder med tilsyneladende storre støtte af de 
sagkyndige videnskabsmænd. Blandt mange rosende udtalelser findes f. eks. 
en udførlig anbefaling for dens trykning fra professor Angul Hammerich, 
og korrekturen på tekst og melodier er læst henholdsvis af professor 
Finnur Jonsson og af en af vore grundigste musikhistorikere. Skal vi 
forstå dette således at de har påtaget sig ansvar for pålideligt aftryk af 
de pågældende gamle håndskrifter? eller har de blot ansvaret for at ud
gaven stemmer med trykmanuskriptet? Og har de lærde, der gav an
befaling til trykning af samlingen, ment at der forelå et virkelig tryk
færdigt manuskript? 

Det kan efter de foreliggende udtalelser være, at disse mænd har 
påtaget sig ansvaret for udgavens pålidelighed, og det kan være lige det 
modsatte. Men enten det forholder sig så eller så, må dog udgavens 
store svagheder falde i ojnene for enhver der beskæftiger sig lidt med den. 

Det er elskværdigt af de lærde, at de har støttet udgiveren til at fuld
føre sine studier og siden til at få udgaven frem. Men havde de ikke gjort 
ham en meget storre tjæneste ved rent ud at sige til ham, at han mang
lede nogle af de forste og nødvendigste egenskaber for at kunne optræde 
som udgiver af et mangeartet videnskabeligt materiale? 

I så fald havde vi sikkert fået udgivet en ganske anderledes.for
træffelig bog, Bjarne Thorsteinsons egne optegnelser; og bogen havde 
ligeledes svaret til sit navn „Islandske folkemelodier". 

Der vilde tillige være sparet en hel del penge, som er ofrede på et 
uordnet aftryk af gamle håndskrifters indhold. Ja hvem véd, om ikke 
selve udgiveren, gjort opmærksom på sin svaghed, i tide havde tilegnet 
sig en god del af den almindelige metode og af de kundskaber om folke
digtning og ældre musik som han nu savner, — det kunde have sat ham 
i stand til at kaste meget af sit overflødige gods over bord og at vise os 
hvad der var det ægte islandske stof og dets ejendommeligheder? 

Sagen har ikke blot ærende til den videnskabelige verden, men også 
til dem der uddeler de offenlige understøttelser. Den der optræder som 
udgiver af et omfattende nationalt kildestof bor kunne fremlægge vidnes
byrd om at han virkelig magter en udgave og de dertil hørende viden
skabelige undersøgelser. I en tid hvor man overalt ellers agter den 
faglige sammenslutnings udtalelser, b6r man gore sig klart at noget lig
nende er ret i videnskaben. Vi kan minde om hvorledes „Selskabet til 
udgivelse af historiske kildeskrifter" gennem 30 års arbejde — til dels 
under kamp med ansete ældre forskere — har gennemført ensartede 
og rigtige grundsætninger i kraft af den strænge indbyrdes kritik. At 
„Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur" har virket for et 
lignende hqjmål i udgivelse af gammel literatur. Jeg nævner indenfor 
folkeminderne foreningen „FF", der ad en anden vej virker til det 
samme: den sætter sit stempel på de arbejder der fortjæner at frem
hæves som mønstergyldige; iblandt dens „Publications" er også musik
udgaver som Thurens fortræffelige „Folkesangen på Færøerne" og Launis' 
lappiske melodier. Var det ikke et rimeligt krav at stille, at enhver mere 
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omfattende udgave enten skulde ydes af en almenkendt videnskabsmand 
eller bære et af disse samfunds erklæring om, at udgaven var tilfreds
stillende i forhold til nutidens videnskabelige krav? 

Jeg taler ikke her om det personlige forfatterværk, her er altid noget 
storre spillerum, men om de bestemte krav der må stilles til en viden
skabelig udgave. Om produktionen muligvis skulde sættes lidt ned, var 
skaden næppe så stor. Forskerne vilde vinde ved at de iik pålidelige 
udgaver; og de ydende myndigheder vilde tjæne ved at orkesløs trykning 
sparedes. Det kan være godt at have lidt færre penge til trykning, 
men des flere til de forudgående undersøgelser. 

Axel Olrik. 



FRA SPROG OG LITERATUR. 
„MELLEM SEMESTRENE". 

J. Paludan, Mellem Semestrene. Litteraturhistoriske og æsthetiske Af
handlinger. Nationale Forfatteres Forlag. l'JO!). 

Det har ikke været hyppigt, at der fra vort Universitet kom Bidrag 
til dansk Litteraturhistorie; det maa derfor paaskSnnes, at Professor Paludan 
har udsendt en Bog som ovennævnte. Vel indtages den storre Halvdel 
af Bogen af en Afhandling om Troubadourpoesien — et Vidnesbyrd om, 
at Forf. har bevaret sin Ungdoms Interesse for den franske Litteratur — 
og falder saaledes udenfor vor Nationallitteratur, men de tre mindre Af
handlinger drejer sig alle mere eller mindre om den og har alle Krav 
paa Opmærksomhed. 

Der er over alle Afhandlingerne et tydeligt Præg af Forfatterens 
Ejendommelighed. De er ikke „upartiske" i den Forstand, at Forfatteren 
overlader til Læseren selv at dømme. Han siger sin Mening uden For
behold og uden Frygt. Det giver noget personligt, som i og for sig er 
tiltalende — det er ikke liver Dag, man møder en Mand, der i den 
Grad har „le courage de son opinion". Mest tiltalende er dog den lille 
Skizze, Nærodalen — „en æsthetisk Naturstemning" kalder Forf. den — og 
det fordi den ikke blot er en Sidden til Doms over Digtere og Digter
værker, men fordi den fortæller om Forfatteren selv; ud fra hvad han 
selv har oplevet og følt udtaler han sin Mening om de Litteraturretninger, 
der bevæger sig paa et lignende Omraade. 

Den anden Afhandling omhandler „digterisk Stil i dens historiske 
Udvikling, især i nyere Tid". Dette interessante Emne er meget lidt be
handlet i vor Litteratur. Vilh. Andersens „Danske Studier" er vel det 
fyldigste Bidrag hertil. Straks ved det forste Blik paa Prof. Paludans 
Afhandling glæder man sig ved den rige Samling af Exempler; disse er 
og bliver jo det vigtigste for et saadant Æmne. Den „klassiske" Stil be
handles med særlig Omhu; fyldigt og ofte særdeles rammende paavises 
dens Ejendommeligheder. Næst efter den har Forfatteren lagt Vægten 
paa Realismen og paa Symbolismen, hvor Eksemplerne i storre Omfang 
er hentet fra vor egen Litteratur. Men mærkeligt nok for en historisk 
Fremstilling springes vor Guldalderlitteraturs Stil næsten helt over. Ganske 
vist nævnes af og til „Romantiken", men hvad der forstaas derved, er 
ikke let at faa fat paa. Det hedder saaledes (S. 124) om Romantiken, 
og Symbolismen, at i Ordets forgæves Kamp for at udtrykke det uud-
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sigelige . . . . blande og sprænge de alle Former og løbe ud i Stilløs
hedens Chaos". Det forekommer mig dog, at en mere uretfærdig Be
skyldning kan man ikke rette mod vor Romantik. Der er da kun en 
eneste Forfatter, den delvis kan rettes imod: Schack Staffeldt; og han 
kan umulig betegnes som en typisk Skikkelse for dansk Romantik. 
Han indtager en afgjort Særstilling, og Dansk er ikke hans Modersmaal, 
saa hans Kamp med Ordene er tilgivelig nok. — Paa Grund af dette 
store Hul bliver den historiske Traad ikke let at fastholde. Maaske det 
ogsaa havde været lettere at faa fat paa den, hvis Forfatterens Vurdering 
af Fænomenerne ikke havde værel saa stærkt fremtrædende. Hertil 
kommer, at skont man som sagt ikke længe bliver i Tvivl om Forfatte
rens Dom, saa er det mindre let at faa fat paa de Principer, hvorudfra 
han dommer. 

Noget lignende gælder ogsaa den forste af de dansk-litterære Af
handlinger, Bonden i Digtningen for og nu. Den er baade den storste 
og den vægtigste af de tre Afhandlinger. Den spænder nemlig ikke blot 
over dansk, men over hele den evropæiske Litteratur, og den har alle 
Professor Paludans bedste Egenskaber. Et overmaade stort Materiale er 
her bragt til Veje fra hele Verdenslitteraturen, saa omfangsrigt, at man 
rolig tor sige, at intet andet Land har noget lignende. Selv om man, 
især i Tyskland, kan finde Monografier af dette eller nærstaaende Emner, 
vil man dog der savne vor nordiske Litteratur; og den har selvfolgelig 
Professor Paludan særlig haft Opmærksomheden rettet paa. Hertil kommer, 
at Afhandlingen er fort ned til den allernyeste Tid, saa f. Ex. Aakjærs 
og Skjoldborgs nyeste Værker er medtaget. — Vil man herefter studere 
dette Emne, er Professor Paludans Afhandling den Kilde, man utvivlsomt 
forst vil soge til. 

Men det fejler da ikke, at man vil savne adskilligt, hvis Udeladelse 
man ikke ret forstaar Grunden til. Det er selvfolgelig ikke de mindre 
betydelige Forfattere eller Værker, man savner; naturligvis er der en hel 
Del, der for Pladsens Skyld maa udelades og ogsaa kan overspringes 
uden noget Savn; at der altid vil være forskellige Meninger om hvor 
Grænsen bor drages, er klart, og at en og anden Læser vilde medtage 
noget og udelade noget andet end Forfatteren, det vil denne med Rette 
tage sig let. Men det underlige er, at det netop er nogle af de — efter 
mit Skøn — utvivlsomt storste og mærkeligste Navne, man savner. 

Af fremmede Litteraturer er det især den franske og den tyske, 
der behandles, og at Forfattere som George Sand og Auerbach dominerer, 
vil sikkert ingen indvende noget imod. Der er andre Litteraturer, man 
har en mindre sikker Folelse af at se repræsenteret helt retfærdigt. 

Blandt den russiske Litteraturs Navne forekommer saaledes Tolstoj 
lige nævnt i Forbigaaende; i svensk Litteratur er Selma Lagerlofs Jerusa
lem aldeles ikke nævnt; rent bortset fra deres Værkers Kunstværdi har 
disse Forfattere dog behandlet Bondelivet med et Forstehaandskendskab 
til deres Emne. Fra Sverige savner man ligeledes Gustav Froding; ganske 
vist berøres lige hans Viirmlttndska låtar, („der dog mere fængsle ved 
Formens og Rhytmens originale Mesterskab end ved Bondepsykologiens 
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Dybde"), men det er ogsaa det hele. Men Frodings „Guitarr och Drag-
harmonika", den eneste af hans Boger, der nævnes, er jo da mindre 
Bondeskildring end de to Samlinger „Riiggler å paschaser*. Selv om 
Forf. kan forsvare at overspringe Frodings eneste svenske Forgænger, 
Fredreck på Ransatt og hans Viser, saa er Froding selv dog et af de 
store Navne i Bondelitteraturen, alene ved den Indflydelse, han har haft. 
Mon Karlfeldts Dalmålningar kunde være blevet til uden Froding som 
Forgænger? Men Dalmålningerne er heller ikke nævnt, og de er dog i 
vore Dage for Svenskerne næsten det samme som „Træsnittene" i sin 
Tid var for os Danske. 

At England næsten helt er oversprunget, kan Forf. selvfolgelig for
svare — og gOr det — med, at dette Land savner en egentlig Bonde
stand, selv om Landarbejderen repræsenterer det samme sociale Lag. 
Derimod har Skotland dog virkelig en Bondedigtning af saa ægte en 
Farve som nogensteds, digtet ikke blot om men af Bonder. Er det for 
meget sagt, at i den skotske Bondedigtning, hvis storste Navn er Robert 
Burns, der springer den Kilde, som er mest uudtommelig, den friske 
Sprogforny eisens Kilde, som fremfor „ Bondeli vsskildringen" og „Bonde
livs-Psykologien" atter og atter har forfrisket vort tbrre Litteratursprog 
og vedvarende kan forfriske det? Er det ikke det bedste Kendetegn paa, 
hvilken Kraft og Sundhed der er i denne Kilde, at den ene Digtergenera
tion efter den anden tyer til den? Men denne skotske Bondedigtning har 
i hele Professor Paludans Afhandling kun syv — siger og skriver 7 
— Linier. 

Og hvad nu vor egen Litteratnr angaar, saa savner man Poul Mo'llers 
udodelige „Lægdsgaard", uden Sammenligning en af de selvstændigste 
Bondeskildringer i det nittende Aarhundrede, og endda en af dem, som 
man, alene for dens store Popularitets Skyld, frem for alle kunde onske 
at faa indordnet i Kredsen af nærstaaende Skildringer. — Fra del at
tende Aarhundrede savner man Storms Dialektviser; selv om de hver for 
sig ikke er betydelige, betegner de dog en ejendommelig Begyndelse af 
noget, der forst langt senere voxer frem til Frodighed; tænk f. Ex. paa 
Garborgs Haugtussa (der heller ikke er medtaget). Det samme gælder 
Evalds Landsbyhojtiden, der er en ligefrem Forudsætning for Thaarups 
Idyller, men som tillige har rent draehmannske Toner („Jeg sætter min 
Hat saa hqjt som den bedste" o. s. v.). 

I det hele har Forf. her som i Afhandlingen om Stilen forholdsvis 
mindre Interesse for det historiske. Man faar ved Gennemlæsning af Af
handlingen jævnlig en Fornemmelse af, at havde han set mere paa Hi
storiens Udviklingsgang, med dens uundgaaelige Pendulsvingninger, nu 
til hojre og nu til venstre, vilde Dommen muligvis ikke være falden saa 
streng ud. 

Om denne, om Professorens Mening, er man som sagt næsten al
drig i Tvivl. (Det gælder dog ikke Omtalen af Chr. Winthers Træsnit; 
disse faar en særdeles smuk og hjertelig Omtale med en klar og ret
færdig Fremhævelse af, at deres idealiserede Karakter, som saa mange 
har laget Anstod af, ganske naturlig hænger sammen med deres poetiske 
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Form, og at de i Virkeligheden indeholder flere ægte Billeder af dansk 
Bondeliv; senere nævnes Træsnittene imidlertid, som det synes, kun for 
at snærte til dem; ja, saa vidt gaar Forf., at han stempler Idyllen over
hovedet som „mer eller mindre uægte".) — Hvad Forf. derimod kun 
alt for sjældent giver, er en B e g r u n d e l s e af Dommen, de Principer 
hvorefter der dommes. Naar saaledes Blicher flere Gange fremhæves 
som den, der skildrer Bønderne paa den r e t t e M a a d e , ja, saa kan 
man jo godt være enig med Forf., men man vilde sætte Pris paa, at han 
hjalp en til at forstaa, hvorfor just denne Maade er den rette. Enhver 
Forfatter mener vel om sine egne Skildringer, at de er, om ikke de 
eneste rette, saa dog „rette"; men Ulykken er, at Meningerne er saa 
forskellige. Da Asbjornsen og Moe kom med deres forste norske Folke
livsbilleder til Collets, satte Fru Collet sig strax hen og skrev en lille 
Fortælling for at vise de to unge Forfattere, hvad der var den r e t t e 
Maade at skildre norske Bånder paa. Hun var dog en klog Dame med 
megen Sympati for og mangeaarigt Kendskab til Bonderne; men As
bjornsen og Moe mente alligevel, at deres Maner var den rette — for 
dem i al Fald, og der er mange Læsere, som tinder, at den ogsaa er 
den rette for dem. Mon ikke de forskellige Bondelivsskildrere saaledes 
hver har sin Opgave, og hver faar sin Del af Publikum i Tale, saa at 
de alle i Grunden mer eller mindre skriver paa den „rette Maade"? 

Naar man har gennemlæst den hele Afhandling en eller to Gange, 
— det kan man gore med Udbytte — saa skilles man fra Professoren 
med den Folelse af Taknemlighed, man ikke kan andet end nære overfor 
en saa kyndig og flittig Arbejder, og tillige med en Folelse af Respekt 
overfor en saa ærlig og uforbeholden Dommer. Kun, som sagt, med et 
lille Onske om, at man var bleven delagtiggjort i Dommens Præmisser. 

Ida Falbe-Hansen. 

JOHANNES EWALD OG LOTTERIET. 

Man maa indrømme de strenge Moralister, at Lotteriet er en umo
ralsk og uværdig Institution at opretholde i en moderne Stat; til dets 
Forsvar kan man fremhæve, at det er et Middel for mange til at sætte 
et Strøg af Rosenfarve paa Tilværelsens blege Kinder; det er for Folk, 
der har jævnt god Indtægt eller i hvert Fald deres Udkomme, saa de 
kan vinde Aaret rundt, uden at de har nogen Udsigt til nogensinde at 
naa op i en højere Velstandsklasse ad normal Vej, en Chance: man skal 
række Lykken Haanden. Det er en Smule Kryderi, der ingen Skade gør, 
en Stimulans for dem, der ikke tyer til farligere og kostbarere Midler. 

Digterne har, saalænge Lotterierne har eksisteret, været ivrige Støtter 
af Institutionen; selv en sober Natur som Henrik Ibsen ses af Brevene 
til Hegel at have spillet paa et Nummer. At Johannes Ewald, en Fan
tast og Pengespreder, har sat adskillige af sine Dalere i Tallotteriet, kan 
der ikke være Tvivl om. Et direkte Vidnesbyrd haves i Brev til Spen-
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strup af 6. Jan. 1774; Digteren beder her sin Ven, at han vil besætte 
en Terne for ham i Tallotteriet (der var oprettet 1771 og overgik til 
Staten 1773). De Tal, han har udset sig, er 8, 19, 73. 

Man vil se, at disse Tal danner en Datering; de betyder den 19. Au
gust 1773. Hvad mærkeligt der har været ved denne Dag, kan jeg ikke 
oplyse; maaske er det er Fødselsdag; eller den er paa anden Maade en 
Mærkedag — knyttet til en Begivenhed i hans Liv eller i hans Produktion. 

I Overensstemmelse hermed kan en Talgruppe i Randen af Manu
skriptet til Fiskerne forklares. 

Den ser saaledes ud: 1, 7, 9, 17, 77, 79, 71, 19. Man vil se, 
at den falder i to Afdelinger: først de grundlæggende Tal: 1, 7, 9. 
Derpaa en Hække Kombinationer af disse. 

Kombinationerne er fem i Tallet; jeg antager, at disse fem Tal er 
Lotteri-Tal; de danner tilsammen en Kvinterne, som Ewald har ønsket 
at besætte. At dette forholder sig rigtigt, bestyrkes ved, at ingen af 
Kombinationerne indeholder 9 som Begyndelsestal; i Tallotteriet var det 
højeste Tal, der kunde besættes, 90 (Gamle Ole!); for Talforbindel
serne 91, 97, 99 havde han altsaa ingen Brug. 

Af de andre tænkelige Kombinationer mangler kun een, nemlig For
doblingen 11, hvorimod 77 er medtaget. 

Men kunde, i Analogi med Tallene i Brevet til Spendrup, mene, at 
der i de valgte Tal skjulte sig en Datering: 17/9 eller 19/7. Dette er 
imidlertid ikke Tilfældet, hvad Ordenen af Kombinationerne viser. Hvis 
nemlig de tre første Tal, 1, 7, 9, betegnede en Dato, vilde Digteren 
sikkert have gaaet systematisk frem: først nedskrevet Kombinationerne 
med 1 forrest og dernæst dem med 7. Naar han i Stedet for har Tallene 
i Rækkefølgen 17, 77, 79, viser dette, at det er Aarstallet 1779, han 
har for Øje. Han tager først de tre Talsammenstillinger, der naturligt 
fremgaar af selve Aarstallet, og supplerer dem derefter med to endnu: 
71 19. Herved forklares det, at han har medtaget Fordoblingen 77, 
men ikke 11; 77 findes jo i Aarstallet. 

Grunden til, at Johannes Ewald valgte at prøve Lykken paa Tal, 
formede af Aarstallet 1779, har sikkert været den, at i dette Aar skulde 
hans Hovedværk, Fiskerne, forelægges Offentligheden. Det Tal maatte 
der være Lykke ved! ff B tø 
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DANMARKS HELTEDIGTNING 

Axel Olr ik, Danmarks heltedigtning, en oldtidsstudie. Andendel: Starkad 
den gamle og den yngre Skjoldungrække. Kbh. 1910, G. E. C. Gad'.« forlag. 

Atter har Axel Olrik ydet et stort Bidrag til Porstaaelsen af vor 
gamle Heltedigtning. Med sædvanlig Finsans, Grundighed og Alsidighed 
har han fordybet sig i en ny Række Digte og Fortællinger fra Nordens 
Oldtid, særlig som de foreligger i Sakses Gengivelse. Han trænger ind i 
hvert Sagnleds særlige Karakter. Under haus Vejledning ser vi, hvorledes 
den samme Person i forskellige Digterfrembringelser behandles fra for
skellige Synspunkter og i vidt forskellige Situationer. 

Der kan ikke i de enkelte Digte og Sagn ses nogen stærk Stræben 
efter at bringe indbyrdes Overensstemmelse til Vej'e mellem de forskellige 
Sagndeles Fremstillinger. Naturligvis melder der sig uvilkaarligt nogen 
Overensstemmelse mellem Sagndelene som Følge af den yngre Digters 
Kendskab til det ældre Digt; men det bliver snarere en Overensstem
melse i Karakter end en nøje Sammenhæng i Begivenhedsrækken. Det 
er derfor ikke altid, ja kun undtagelsesvis, at man ud af de forskellige 
Fortællinger om en Helt kan danne en samlet Livshistorie, hvor Sagnled 
uden Modsigelse føjer sig til Sagnled. Den Enhed og Sammenhæng, Olrik 
søger i de forskellige Sagn om en Helt, er som at følge et Kim under 
dets Udfoldelse til den fuldfærdige Plante. — 

Dog kan en Sagnudvikling ikke anskueliggøres i Form af et Stamtræ, 
paa samme Maade som en Sprogudvikling fremstilles. En Sagnudvikling 
har ikke den Fasthed; den kan snarere anskueliggøres som en Aa med 
alle dens Tilløb og Forgreninger. Fra Hovedkilden rinder Strommen 
frem, men snart strommer ny Bække til. Vandet fra Hovedaaen og det 
fra Biaaen kan en Tid lang følges i samme Stromleje, saaledes at hvert 
Vand beholder sin oprindelige Karakter og Farve; men saa blandes de, 
den forenede Strom deler sig i forskellige Grene og danner Øer, eller en 
Gren kan forvilde sig fra Hovedstrømmen over til et helt andet Vandløb. 
Som oftest gaar det saadan, at den mægtige Sagnstrom til sidst deler 
sig i et stort Delta; nogle Grene falder i fuld Kraft og Majestæt ud i 
Sagnenes Verdenshav, andre Grene taber sig i Pytter og Sumpe. 

At følge en saadan Sagnstrom i alle dens Enkeltheder kræver en 
overordentlig Alsidighed og Agtpaagivenhed. Naar et Sagnled er fortalt, 
afhjemler Forf. saa vidt muligt alle dets enkelte Træk, idet han inden 
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for et bestemt Omraade eller inden for en begrænset Tid eller inden for 
en Kulturperiode finder Tilknytninger og Ligheder, saa vi ser hvert Træk 
i et Perspektiv af sammenhørende Forestillinger. Derved fastslaas det 
omtalte Træks Sted, Tid og Livssyn. 

Et af Hovedpunkterne i Bogen er at forklare den Kendsgerning, at 
et stort Stykke af Skjoldungernes Historie i Virkeligheden kun handler om 
Starkad i sit Forhold til Kongeslægten, medens alt andet i Kongernes Liv 
overspringes. Dette og hermed sammenhørende Emner behandler Forf. 
saaledes, at han undersøger hvert Digt og hvert Sagndrag i dets Forhold 
til den Tid og det Sted, det er knyttet til. Han bestemmer dels „Syns
kreds". 

For at give en Forestilling om Værkets Omfang og videnskabelige 
Fremgangsmaade, skal vi fremstille nogle af dets Hovedtræk og Resultater: 

Hovedkilden for vort Kendskab til Starkad er Sakses Historie. Gransk
ningen af Sagnstoffet tager ved med Ingj a ids kvad et. Først søger Forf. 
at udskille og paa Nutids-Dansk genskabe det olddanske Digt, der har 
foreligget Sakse. Ved indgaaende Kendskab til baade Oldtidens og Mid
delalderens, særlig Sakses, forskellige Tankegang og Udtryksmaade er 
hans Blik skærpet til at se, hvad der maa have hørt til Olddigtet, og 
hvad der skyldes Sakses Bearbejdelse, slundom Misforstaaelse. En Ven
ding hjemles som ægte ved at sammenholdes med lignende fra den Old-
tidsdigtning, vi har i den oprindelige Form. Med „Kulturtræk", Omtale 
af Genstande og Drag af Levevis gaas der frem paa samme Maade. 

Ingjalds tyske Dronning skænker Starkad sit Hovedbind af Guldtraad, 
og dette — blandt meget andet — vækker Starkads Harme. Et sligt 
Optrin er kun forstaaeligt, naar det henføres til en Tid, da baade Mænd 
og Kvinder kunde bære saadanne Hovedprydelser, altsaa hører det ikke 
hjemme i Middelalderen, da kun Kvinder bar Guldlad. Men paa den 
anden Side maa Optrinet stamme fra en Tid, da det var en ny Mode 
her i Norden at pynte sig paa denne Maade, eftersom det vækker den 
gammeldags Starkads Afsky. Dette fører til en Undersøgelse af Tids
punktet for Hovedbaands Komme til Norden. Omtale af Hovedbind i 
Skjaldekvad, Hovedbaand fundne i jyske Grave, Mønter med baandom-
vundne Hoveder, Billeder med Hovedbind fra andre Lande drages da ind 
i Undersøgelsen for at bestemme Kulturfænomenets og dermed Digtets 
Tid. Og noget lignende sker med andre Kulturminder i Digtet. Med 
poetisk Sans eflerføler Forf., hvad videnskabelig Fremgangsmaade har 
bragt ham af Resultater. Genskabelsen af Digtet er paalidelig, sand og 
kraftfuld. Saaledes genopstaar i Nutidsdansk dette Digt, som A. O. hen
fører til det 10de Aarhundredes Danmark. Dets Hjemstavn fastslaas ud 
fra den Kendsgerning, at dets Synskreds er dansk og intet andet. Dets 
Alder ses af dets hedenske Gudetro, af det f5r omtalte Hovedbaand, og 
af den Omstændighed, at det maa være digtet til et Folk, der efter, en 
voldsom Kraftudfoldelse under de ældre Vikingetog er faldet hen i Fred 
og Vellevned. 

Den forste Spire, vi kender, til Starkadskikkelsen findes paa det Sted 
i Beowulf hvor den gamle Hadbardekæmpe ægger en Landsmand til 
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Hævn og dermed afbryder den Forsoning mellem Danerne og Hadbar
derne, som skulde iværksættes ved, at Ingeld ægter Hrodgars Datter. I 
„Ingjaldskvadet" er dog sket den Forandring, at den, der ægges til Fa
derhævn, er Ingjald selv, og at Hadbarderne gores til Daner, medens de 
oprindelige Daner nu bliver Saksere. 

Der foretages en indgaaende Undersøgelse af Ingjaldskvadets Indhold, 
og der gores Rede for, hvad Digtet fortæller, og hvad det ikke fortæller, 
idet det gælder om ikke til det foreliggende Kvad at overføre Forestillin
ger, der kendes fra andre Kilder, men ikke findes i dette. Starkad er 
den typiske stærke Kæmpe, Udtryk for Forfædrenes krigerske og haard-
føre Liv; men han optræder i Ingjaldskvadet kun som D e l t a g e r i de 
gamle Kongers Krigerfærd, ikke som selvstændig Kæmpe med særlig Daad. 
Det bliver en følgende Digtnings Sag at skaffe Starkad de personlige Op
levelser. For Ingjaldskvadets Digter er Hovedsagen at faa sit eget Livs
indhold frem: en kraftig Formaningstale til sin egen slappe Samtid og 
et Billede af den mandige Fortid med Hirdens Troskab mod Kongen og 
det hærdende Vikingeliv. — Det vises, at saadanne Toner hører naturligt 
hjemme i Harald Blaatands Tidsalder. Maaske er Harald Blaatand selv 
— i hans Stilling over for den ny Sæd og Tyskland — Forbilledet for 
Ingjald. 

Ingjaldskvadet fremkalder Digtning efter Digtning med Starkad som 
Hovedperson, — forst H e l g a k v a d e t , hvor Starkad vækker Kongedatteren 
til Følelse af sin Værdighed, ligesom han i Ingjaldskvadet har ægget den 
unge Konge til at øve sin Pligt. Ogsaa Helgakvadet tager Sigte paa sin 
egen Tids Letfærdighed. Og dog har hvert af de to Digte sit særlige 
Liv og sin Tanke. I det yngre Digt har Starkad et Ry og en Myndighed, 
— som han tydeligt skylder sin Besyngelse i det ældre Digt. I Følge 
sin Optræden i Ingjaldskvadet gores Starkad i Helgakvadet til Kongedat
terens Fosterfader. 

Slægtskabet mellem de to Kvad er saa tydeligt og saa nært — ogsaa 
i den ydre Bygning —, at det yngre maa være en Nyskabning baade i 
Form og Indhold med u m i d d e l b a r Tilslutning til Ingjaldskvadet. Og 
der kan ikke — som Forf. mener S. 55 — ligge en Prosafremstilling til 
Grund for Helgakvadet. 

Helgakvadets Kulturpræg vidner om, at det ikke er meget yngre end 
Ingjaldskvadet. 

Det næste Led i Digtningen om Starkad er Prosafortællingen om 
hans Kamp paa H e d e n , hvor han fælder Angantyr og hans Brødre. 
— Her holder Starkad ikke, som i de alt nævnte Digte, Forfædrenes Dyd 
frem for en blødagtig og letfærdig Slægt; men han søger at virke ved 
sit eget Eksempel, ved sine egne Beviser paa Kraft og Hærdelse. Denne 
Fortælling bygger paa Helgakvadet; Forudsætningen er det fortrolige For
hold mellem Helga og Starkad, som findes i det. „Det er kendeligt, at 
Starkad her har fortsat den Vækst, hvis Begyndelse vi har kunnet følge 
i Beowulf, Ingjaldskvadet og Helgakvadet. Nu er han paa en ganske 
anden Maade bleven Hovedperson". — Fortællingens Tilblivelse sættes 
til Tiden 980—1050. 

13* 



196 KULTUR OG FOLKEMINDER 

Forf. mener, at selv ikke noget af Bimomenterne i denne Fortælling 
med Sikkerhed kan gores yngre (S. 64). At et Digt med sin faste Form 
i et Par Hundrede Aar kan rumme nøjagtigt det samme Indhold, er en 
let fattelig Sag. Efter min Mening stiller det sig mere tvivlsomt med 
en Prosafortælling; jeg vilde kalde det et underligt Træf, om ikke i saa 
lang Tid noget blev lagt til, og andet blev trukket fra, i hvert Fald af 
Bimomenter. Medens Forf. saaledes (S. 68) mener, at Aftrykket af et 
stort menneskeligt Legeme paa en Sten paa Rolyng er Udgangspunktet 
for hele denne Fortælling, synes jeg, det kunde være nok saa rimeligt, 
om dette Stedfæste var kommet til i senere Tid, — saadan som der saa 
tit knyttes Stedfæste til navnkundige Helte. De Eksempler paa Stedfæste, 
Forf. nævner lige bag efter, tyder paa at Sagnene i disse Tilfælde har 
været til for Stedfæste. „Dødskvadet" fortæller, at Sporene af Kampen 
(mod Brødrene) endnu ses paa Stedet, der ædt af Starkads Indvolde 
aldrig gronnes paa ny. Dette Sagntræk kan jeg ikke — som Forf. — op
fatte som en udvidsket Gengivelse af Stedfæstet med Stenen. Det ene 
kan i og for sig være lige saa gammelt som det andet; men Sagnet om, 
at Stedet aldrig gronnes, egner sig til Brug i et Digt. Sagnet om Stenen 
egner sig til Brug i en Prosafortælling. 

Forfatteren af „Starkads Kamp paa Heden" har fra svensk eller 
norsk Sagndigtning laant Sagnet om Hjalmar og Ingeborg og Holmgangen 
paa Samsø, .idet han overførte Orvarods Rolle paa Starkad, og beholdt 
Angantyr og hans Brødre uden Forandring. Helge og Helga minder lidt 
om Helge Hundingsbane og Sigrun. Naar Starkad sidder i Snevejr og 
renser sig for Utøj, mindes vi om irsk Heltedigtning. — Sagnet om Star
kads Haardførhed i Døden har efter Forf.'s Opfattelse bevirket, at de 
mange Træk af Haardførhed er blevet flettet ind i Fortællingen om Kam
pen paa Heden. — Hans Personlighed bliver stadig fyldigere. Han har 
nu faaet sin store Daad. 

I Fortællingen om S t a r k a d s Se j r ove r S a k s e r e n H a m a omtales 
Starkad som gammel og udslidt. Denne Daad udføres under Kong Frode, 
og skulde der være Tidssammenhæng med Fortællingerne om hans Op
træden under Kong Ingjald, maatte vi vænte, at Starkad i Hama-Kampen 
var ung og kraftig. Men saadanne Tids-Hensyn tager Sagndigtningen 
ikke. Den tænker sig ikke de enkelte Sagndele ind i en sammenhæn
gende Livsskildring. Det er den kendte Starkadsskikkelse fra ældre Digte, 
man lader gaa igen i denne Nydigtning, — uden at tage Hensyn til Tids-
sammenhæng med de øvrige Sagn. Hamasagnet i denne danske Skikkelse 
henføres til sidste Menneskealder af 10de Aarh.; det „svarer paa een 
Gang til et n a t i o n a l t Krav om, at Danmarks ypperste Kæmpe skal kue 
Sakserne, og til et ep i sk Krav om, at Starkad i sin egentlige Mand-
domstid og knyttet til Frode skal have udført mindeværdig Stordaad". — 
Dets Sammenhæng med Uffesagnet er lige saa tydelig som med Ingjalds-
kvadet. 

Med levende Sans for den Forskel i Indhold, der maa fremkomme 
ved Forandring i Digtform, d. v. s. ved Overgang fra Vers til Prosa, be
handles den Sværm af Sagn, der knytter sig til de alt omtalte, eller 
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fremtræder som deres Aflæggere i yngre Kilder. — Hermed er den 
danske Starkaddigtning gennemgaaet. 

Den norsk-islandske Starkaddigtning er i mange Maader forskellig fra 
den danske. — Bag Sakses Skildring af Starkads Ungdomsliv, mener 
Forf., at der ligger et norront Digt, som han kalder U n g d o m s k v a d e t ; 
maaske har det været ledsaget af Prosastykker. Ungdomskvadet skildrer 
i Enkeltheder det Vikingeliv, som Ingjaldskvadet fortæller, at Starkad har 
ført i sin Ungdom. Ungdomskvadets Indhold er frembragt for at udfylde 
Ingjaldskvadets Antydninger. Men Digteren har ikke selv skabt disse Be
givenheder. Ungdomskvadet stammer lige saa lidt som noget andet af 
de bevarede norsk-islandske Starkad-Kvad (Braavallakvadet, Dødskvadet og 
Vikarsbalken) fra den hedenske Tid; men nogle af Optrinene kan være 
tagne i Arv fra Digte, der nu er tabte. Skont Digte som Ungdomskvadet 
og Dødskvadet er blevet til i Norge, ligger deres Indholds Synskreds 
hovedsagelig i Egnene Øst for Østersøen. Saaledes nævnes i disse Kvad 
som Starkads Modstandere: Vazi, Hama og Vfsinn. Olrik mener, at de 
er Opnævnere for tre finske Folk: Vadja, Hame og Visu, som Nord
boerne stred imod i Vikingetiden. Paa sine Tog Øst paa er Starkad 
efter de samme Kvad i Følge med en Høvding Vin. Forf. mener, at 
denne er Opnævner for Floden Dyna (Vein), der førte Hundreder af nordiske 
Skibe ind i Rusland. Han finder, at det er klart, at der forud for de 
nu kendte norske Digte om Starkads Vikingeliv har været et eller flere 
Kvad, der med indgaaende Kendskab til Østeuropas Forhold fremstillede 
Starkad som banebrydende Sejrherre paa de Omraader, hvor senere 
Nordboerne naade frem (S. 104). Derfra stammer da Vazi, Hama, Vi'sin 
og Vin i de senere Digte. De Personer og Begivenheder, som kun om
tales i eet af Starkadkvadene, er derimod af yngre Oprindelse. — En 
enkelt Afspejling af en Kamp mod den græske Kejser er bevaret som 
Lævn i Vikarsbalkens Kongenavn Sisar. Forf. mener, at der intet er i 
Vejen for at henlægge disse østlige Starkadskampes Tilblivelse til Nord
boernes første Optræden i Rusland omkr. 860. Kampene svarer bedst 
til Nordboernes „Synskreds" i Østen ved den Tid. 

1 Ungdomskvadet har Starkad som Viking faaet lire paa hinanden 
følgende Høvdinger; dette skyldes naturligvis en Sammenstykning fra for
skellige ældre Digtninge om hans Vikingefærd. Hake er Vikingerepræ-
sentant for Danmark, Vin for Østervegskampene, Vikar for det sydvestlige 
Norge og Beimune en norsk Gentagelse af Ingjaldskvadets Hake. Ung
domskvadet viser i Fortællingen om Toget mod Hugleik Ringeagt for 
Gøglere og Spillemænd. Af den Grund kan det først være fra omkr. 1150. 

Den norrone Fremstilling af Starkads Liv faar sit væsentligste Sær
præg gennen Fortællingen om lians Niddingsværker. Niddingsmotivet er 
udgaaet fra Fortællingen om, at Starkad svigefuldt m y r d e d e Kong Ole. 
Naar det i Skjoldungesaga fortælles, at Ole var Konge i Upsala, er det 
vist mindre oprindeligt. Starkads mange Ophold i Upsala er i Virkelig
heden afledede af hans Optræden i Lejre. Upsala er til at begynde med 
blot det Sted, hvor man lader Starkad opholde sig, naar han intet har 
at gore i Lejre. 
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Kvadet om S t a r k a d s Død stammer fra Telemarken, ligesom det 
noget ældre Braavallakvad. Dødskvadet er blevet til henimod Aar 1100. 
Kraftigere og betydeligere end dette Kvad virker Prosafortællingen om 
samme Emne. Olrik finder i Navnene Hather og Starkad, i Fortællingen 
om, at Starkads Hoved bider i Græsset efter hans Død, og i Beretningen 
om, at han selv køber sig en Banemand, ældgamle Minder om virkelige 
Forhold og Tildragelser hos Daner, Hadbarder og Heruler. — Starkads 
Død er ikke blot hos Sakse, men langt ned i Tiden knyttet til Egnene 
ved Ronneaa i Skaane. Hertil er ogsaa Kampen mod Angantyr og hans 
Brødre henlagt. De paa denne Egn hjemmehørende Starkadsagn giver 
Helten et jætteagtigt Præg (Aftryk i Stenen osv.). Fortællingerne om 
Starkads Død har suget Næring af Sagn om Jætter og gamle Kæmper. 
Forf. sætter Dødssagnets Motiver til en meget hoj Alder, ja som Ud
gangspunktet for hele Sagndigtningen om Starkad. 

En norsk Sagngruppe fortæller, at Starkad har en jætteagtig Stam
fader, og at han tjæner og sviger Kong Vikar . Stamfaderen hedder 
Starkad Aludrengr. Tilnavnet betegner ham vist som en Vandtrold. Paa 
Grund af sin Styrke er denne blevet kaldt efter Helten Starkad; til Gen
gæld har Helten Starkad faaet noget af Jættens Væsen. — Noget helt nyt 
i Starkaddigtningen er Odins Indgriben i Heltens Skæbne i Fortællingen 
om Vikars Død. Dette Sagn maa være blevet fortalt, for Starkad bragtes 
i Forbindelse med det. Da Starkad er trængt ind i det fuldfærdige Sagn, 
er der kommet noget uklart over hans Stilling i det. Det er Fortællingen 
om Starkads Svig mod Ole den frøkne, der har øvet Indflydelse paa Vi
karsagnet og bragt Starkad ind i det. Dette maa være sket omkr. 1100. 
— Vikarssagnet fremstilles i det yngste af Starkadkvadene, Vikarsbalken. 
Den opregner en hel Række Heltebedrifter og Begivenheder. Nogle for
tælles udførligt; andre antydes kun. Der gøres opmærksom paa, at det 
almindeligvis er de udførligt fortalte Partier, der er Digterens Nyskabning, 
medens de blot antydende er Gengivelser af ældre Fremstillinger. — I 
de udførlige Partier gor Sagastilen sig gældende nu i denne sene Tid. 

Olriks Behandling af Starkadkvadene viser, at der er en ubrudt For
bindelse mellem den gamle Eddadigtning fra Oldtiden og Heltedigtningen 
fra Middelalderen, selv om yngre Smags- og Lilteraturretninger gradvis 
øver deres Indflydelse paa denne. Vikarsbalken er det yngste Starkads-
kvad, snarest fra Tiden 1134—39, idet der er Sammenhæng med Ivar 
Ingemundssons Sigurdsbalk; — „men der er intet Brud i Æmnets Be
handling , Overleveringens Traade kan følges hele Vejen tilbage indtil de 
forste Østerleds- og Lejrekvad'. 

I de magre islandske Meddelelser om Starkad indtil 1250 er det en 
begrænset Gruppe Starkadmotiver, der stadig kommer igen ; Braavallaslaget 
er velkendt, ligesaa Ungdomshistorien; men Kendskabet til Lejrekredsen 
er ufuldstændigt. — Jeg synes dog, at de spredte islandske Notitser om 
Starkad kunde tyde paa et storre Kendskab til hele Starkaddigtningen — 
ogsaa Lejrekredsen — end Forf. vil indromme. Medens disse ældre 
Starkadmotiver imidlertid opløser sig, bringer den unge Vikarsbalk et nyt 
Opsving i Starkadfortællingerne paa Island. Navnlig ynder man at stille 
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Oldtidens to storste Helte, den ædle Sigurd Faavuesbane og den trolde-
agtige Starkad, over for hinanden til Sammenligning. 

Forf. har nu fulgt Starkads Bedrifter i 1000 Aar, lige fra den an
gelsaksiske Fortælling om, at Hadbardekongen Ingeld ægges til at forny 
Fejden med Danerne, og til de skaanske Sagn, der fortæller om Beviserne 
paa Sterkkarls Styrke. 

Men Olrik nojes ikke med at følge Starkadskikkelsen paa alle de 
bugtede Veje i dette lange Tidsrum; han følger ogsaa de Spor, der fra 
Starkad fører over til andre Sagnskikkelser. Han viser saaledes, at hele 
Sagnrækken om „de yngre Skjoldunger" er affødt af Starkaddigtningen. 
Kongerækken Dan, Frode fredgode, Fridleif, Frode og Ingjald holdes 
sammen af en indre Sammenhæng, ikke som Følge af nogen historisk 
Virkelighed. Ingjald og Frode er gamle Hadbardekonger, som fQrst gen
nem Starkaddigtningen gores til danske Konger. Stamfaderen Dan er en 
Opnævner efter Rigets Navn. Frode fredgode er af mytisk Oprindelse. 
Fridleif har vel fra forst kun været til som Frodes Fader. Det er den 
poetiske Behandling, der har samlet alle disse Konger til een Gruppe. 
Det er Ingjalds Liv, saaledes som det fremstilles i lngjaldskvadet, hvor 
Starkad ægger den unge Konge til Faderhævn, der er hele Digtningens 
Tyngdepunkt. Den danske Overlevering har bedst og tydeligst bevaret 
dette oprindelige Forhold. Men de norrone Kilder viser ved nojere Efter
syn det samme. 

Ingen ægte Kilde kender mere end een Kong Dan, ham der gav 
Rigel Navn. I Starkadssagnenes Ætgruppe er Dan Rigets Grundlægger. 
Det selv samme Sagn, som fortælles i Skjoldungesaga om Kong Dans 
Hojsætning, er i vore Dage knyttet til Kong Dans Hoj ved Viborg. Og 
delte Sagn svarer paa en mærkelig Maade til Viborgegnens Grave fra 
Vikingetiden med Vaaben og Heste. Til Viborg hører ogsaa Daneryge, 
den store Sten, hvor forst Dan og derpaa de senere Konger hyldedes. 
Dan paa Stenen betegner den folkekaarede Konge . hvis Virksomhed er 
som Statsstyrer og Landeværger, men ikke som egentlig Krigshelt. Der
ved er han i sin Karakter knyttet til den yngre Skjoldungrække, der helt 
igennem har samme Ideer om Samfundsliv og Rigets Hævdelse. 

Frode fredgode er i den yngre Skjoldungrække den, der giver den 
sikre Samfundsordning. 

I sin Oprindelse gaar alle Sagnene om Frodes Død tilbage til en 
Fortælling om, at et Vilddyr, Mysing, kommer op af Havet og stanger 
Kongen ihjæl. Med sædvanlig fin Forstaaelse klargor Forf. her, at med 
Ændring af Digtart kræves nyt Snit paa Sagnstoffet. Hvad der i et Sted
sagn er æventyrligt-overnaturligt, maa i Heltedigt omsættes i menneskeligt-
heroiske Træk. 

Gennem Sagn og Agerdyrkningsskikke fra Finland, Norden og Eng
land, ja fra fjærne Egne af Jorden vises, hvorledes Afgrødevætter kan 
gaa over til at blive Stamfædre for Kongeslægter. — Det er en af den 
Slags Undersøgelser, hvor den unge Folkemindegranskning øver sit kække 
Mod og sine endnu kun halvtprøvede Kræfter. Der er ingen Tvivl om, 
at der her er en Boldgade, hvor der vil vindes smukke Sejre. Men i 
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adskillige Tilfælde vilde man føle sig tryggere over for den enkelte Under
søgelse, hvis Gennemgangsleddene og hele Afhjemlingen kunde hentes fra 
et stærkere begrænset Omraade, — i Stedet for, at de søges i vidt ad
skilte Egne og Tider og gennem Ligheder, der ikke altid er slaaende. 
Maaske kan det gaa andre som mig: man rives med; men saa kan man 
stoppe og sporge sig selv, om man ikke til Tider lader sig bestikke af 
den glimrende mangfoldige Viden og den dristige Sammenstillings-Evne. — 
Dog, der er saa meget, der falder godt i Traad. 

Forf. mener da, at Frodes Jordfæstelse fra forste Færd er Afgrøde
vættens, det sidste Negs, Begravelse. Frodes Død og lange Ligfærd er 
Heltedigtningens Omformning af Afgrødevættens Død for Leen og af de 
Optog, der i den Anledning foretages i Høsten. 

Sagnet om Guldringen, som Frode henlagde paa Alfarvej, er ind
vandret her til Landet i det 10de Aarh., da der sker en stærk Sam
fundsordning og Lovgivning i Sammenhæng med fremmed Kulturpaavirkning. 
I dette Sagn opstilles Retssikkerhed som et Ideal, og Frode gores derfor 
ogsaa til Lovgiver. De Love, der kaldes Frodes Love, gaar i tre Ret
ninger. De er dels en Lov om Tyveri, dels en Hirdlov, dels en gammel 
dansk Hærlov. — Den mytiske Stamfader Frode er i den store Frodesaga, 
der omfatter det meste af Sakses 5te Bog, blevet en Hersker og Erobrer 
i stor Stil. 

Dog er Frode til at begynde med en ren Bifigur, medens Hoved
personen her er Erik maalspage. Fortællingerne om ham er i romantisk 
Sagastil; men de. har dog en vis Forbindelse med Heltesagnene om Star-
kad, idet en sløv ung Konge i bægge Tilfælde vækkes ved Hovedpersonens 
hvasse Tunge og raske Daad. Starkaddigtningen har i Tankegang og 
Enkelttræk af Handlingen præget Digtningen om Erik maalspage, selv om 
denne maa kaldes ret oprindelig i sin Opfindsomhed. — Paa nogle Punkter 
finder vi den Beroring med keltiske Forestillinger, der er almindelig i de 
tidlige Helte- og Æventyrsagaer. Fortællingen om Erik maalspage er 
blevet til i 11te Aarh. 

Derimod er den sammenhængende Fortælling „den store Frodesaga" 
nylavet; det er en „Lyvesaga* fra 12te Aarh. Et ældre Kvad om Hune
kampen er overført fra Angantyr og Goterne til Frode og Danerne. Paa 
samme Maade tages Heltesagn og romantiske Optrin rundt omkring og 
flettes ind i Fortællingen. Tit er det ikke overleveret Sagn- eller Æven-
tyrstof, der forekommer i Frodesagaen, men Træk fra Absalonstidens Ven
derkampe. Navne som Strunik og Olimar er lette Omdannelser af Nav
nene paa en vendisk Kæmpe Strumik og en vendisk Konge Otimar, imod 
hvilke Danskerne kæmpede i Aaret 1171. Erik maalspage og Frode 
svarer til Absalon og Valdemar. Sagaens Digter maa bevidst have haft 
Absalon til Forbillede for sin Hovedperson. Sagaen er blevet til under 
det umiddelbare Indtryk af Begivenhederne i Aaret 1171 og de forud-
gaaende Aar. Forfatteren er islandsk: men de omhandlede Forhold er 
danske, og Tilhørerne har været danske. Forfatteren hed Arnald Thor-
valdsson. — Til Trods for den Vilkaarlighed, hvormed han farer frem 
over for gammelt Sagnstof, er der dog, som Forf. siger, „en ubrudt 
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Sagnudviklingskæde fra den forste dunkle Stamfaderskikkelse indtil denne 
meget „historiske" Frode den fredgode". 

Det er uundgaaeligt, at der i saa vidtspændende en Udvikling med 
saa mange ny Synspunkter som Olriks Bog er Steder, hvor man ikke 
føler sig fuldt overtydet af Forf's Anskuelser og Beviser. Jeg skal frem
drage nogle Partier, hvor jeg finder, at Problemerne endnu ikke er helt 
løste, hvor Anskuelser, der afviger fra Forf.s, med Grund kan gores gæl
dende. 

„For den rige danske Starkaddigtning i 10de Aarh.", hedder det, 
„har Vikingekredsen været af yderst ringe poetisk Værdi — —; men i 
I l t e og 12te Aarh. har norske Skjalde taget den op — modtagende den 
i Arv fra nordiske Vikinger i Østen — og har ved at indpode Motiver fra 
Lejrekredsen skaffet den storre Fylde". Vikingekredsen skulde være bragt 
til Norge ved dette Lands Forbindelse med de østlige Nordboer, særlig 
ved Harald haardraades Ophold i Rusland. Forf. mener, at der maa 
have været et Kvad, der indeholdt Minder om Nordboernes Indtrængen 
i Rusland ved Aar 850, som fælles Kilde for Dødskvadet og Ungdoms-
kvadet i deres Besyngelse af Starkads Vikingeliv i Østerveg. — Denne 
Vikingedigtning om Starkad, der skulde være opstaaet i meget gammel 
Tid blandt Nordboerne i Rusland, maa jeg stille mig tvivlende overfor. 
Det er vist overflødigt at tænke sig en østnordisk Kilde, der skulde have 
tilført den norske Starkaddigtning Østervegsbedrifterne. Det forekommer 
mig, at Østervegstogtene ikke behøver at opfattes som synderlig ældre 
end eller væsensforskellige fra Fortællingerne om Søkampen mod Ker eller 
Tilfangetagelsen af Dublins Konge, som Forf. betragter som Nydigtninge 
fra Tiden omkring Magnus Barfods Vesterhavstog. Eller rettere: Starkads 
Østervegstog maa, for saa vidt de har afsat Mærker i Braavallakvadet, 
være opdigtede for dette; men jeg ser ikke nogen Grund til, at de ikke 
skulde være opdigtede i Norge, uden nogen som helst, hverken poetisk 
eller historisk, Kilde i Rusland. Østervegstog hører jo til det almindelige 
norrone Fortællings-Gods. Baade Gunnar paa Hlidarende og Bjorn Hit-
dælakappe og Egil Skallegrimsson og andre Sagahelte drager jo paa 
Østervegstog. Og det er tydeligt nok en almindelig Opfattelse i Sagaerne, 
at Danske ogsaa stadig gor Tog ind paa Østersøens Kyster. Baade i 
Njålssaga og i Egilssaga træffer den islandske Viking i Østerveg en eller 
flere danske Mænd, som hjælper Islænderne, og som Islænderne til Gen
gæld hjælper mod de fremmede. Det kan snarest være ud fra slige 
norrone Fortællinger og Forestillinger, at Starkads Østervegs-Bedrifter 
er skabt. 

Jeg føler mig ikke overbevist om, at der har eksisteret et Ungdoms-
kvad i den Forstand, at det har givet en Oversigt over alle de Bedrifter, 
der nævnes i Ungdomshistorien. Dertil tager den sig for sammenstykket ud. 

I Anledning af Dødskvadets Meddelelse om et Venneforhold mellem 
Starkad og den unge Hader bemærker Forf.: „Overhoved har den episke 
Digtning sjælden godt af at tillægge sin Helt for mange personlige For
bindelser, der stiller hans egentlige Stilling i Skyggen. Omvendt er (i 
Kvadet, modsat Prosafortællingen om Starkads Død) Tanken om Bod for 
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Ole den frøknes Død ved Hjælp af Guldet slet ikke fremme, — skont 
det var en langt rigere digtersk Tanke". — Her synes der hos Forf. at 
ytre sig et Krav om, at Digtningens enkelte Led helst skal stemme over
ens med hinanden, saaledes at Digthelheden danner som et organisk 
sammenhængende Hele. Jeg vilde over for et saadant Krav fremhæve, 
at Digteren af det enkelte Sagnled maa have Ret til at forme det gamle 
Stof og sætte nyt til efter sin Trang og Evne. Forf. kunde nok enkelte 
Steder — ved Siden af at rette Blikket mod Sammenhængen i Overleve
ringen — pege kraftigere paa, hvad der er Nyformning og Nyskabning 
i hvert enkelt Tilfælde. Thi som det almindeligste kan vi sikkert gaa 
ud fra, at hver ny Digtning om samme Person betegner noget afgorende 
nyt enten i Handling eller i Opfattelse eller i bægge Henseender, og at 
hver Digterfrembringelse er bestemt til at opfattes og forstaas som en Or
ganisme for sig. Vil vi først og fremmest se en ny Digterfrembringelse som 
Led i den øvrige kendte Sagnsammenhæng, maa vi sikkert give Forf. Ret i det 
ovenfor citerede. Men mig forekommer det, at man maa tage hver Digter-
frembringelse som et Hele for sig uden at kræve Overensstemmelse med 
andre Sagn om samme Person. — Der har vel nok været fortalt tidligere 
om Starkads Død; men ikke i den Form som i Dødskvadet. Der er god 
Mening i, at Dødskvadet ikke har Interesse for et Motiv som det, at det 
er det samme Guld, der har fremkaldt Starkads Niddingsdaad, som nu 
volder Starkads Død. For at gore noget ud af dette Motiv maatte For
historien om Kong Oles Død fortælles; men det har ligget uden for Dig
terens Plan. Hans Emne er den sorgelige Modsætning mellem det, som 
en Mand har været i sin fulde Kraft, og det han bliver i sin affældige 
Alderdom, — det samme der fortælles saa gribende om den gamle Egil 
Skallegrimsson —; Sagn om Starkads Død har kun været Digteren et 
Vehikel for hans egen Stemning. Sandsynligvis er Dødskvadets Genfrem
stilling af tidligere Dødssagn meget selvstændig. Ingjaldskvadet udtrykker 
sig om Starkads Død paa en saadan Maade, at dette Kvads Forfatter i 
hvert Fald ikke kan have kendt Starkads Død fortalt paa en blot noget 
lignende Vis, som det sker i Dødskvadet. 

Desuden har Digteren af Dødskvadet maaske ikke kendt Historien 
om Drabet paa Kong Ole; i hvert Fald tror jeg, at han ikke har kendt 
det Motiv, at Starkad køber sin Død med det samme Guld, som han har 
faaet for sit Niddingsværk. — Historien om Kong Ole har jo sin natur
lige Slutning der, hvor Starkad dræber dem, der har købt ham til at 
øve Niddingsværket. 

Der er ojensynligt et Modsætningsforhold mellem Dødskvadet og 
Prosaen om samme Emne. Sakse søger ganske vist at forlige Modsæt
ningerne saa godt han kan. Men man ser let Forskellen, naar man ikke 
overfører Forestillinger fra den ene Beretning til den anden. For at 
Modsætningen mellem Prosa og Vers ikke skulde træde for tydeligt frem 
synes Sakse med Vilje at have udeladt noget af Digtet og indsat Prosa 
i Stedet. — Medens Olrik opfatter Prosaen som noget oprindeligere og 
Kvadet som en Udvanding af denne, mener jeg, at Kvadet er oprindeligst, 
og at Prosaen er skabt for at forbinde Olesagn og Dødssagn. 
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Forf. mener, at Sagnet om Guldet som Lon for Starkads Niddings
værk er skabt for at forklare, hvorfra Guldet i Dødssagnet har sin Op
rindelse, og hvorledes Heltens Livslede og Lyst til at skille sig ved det 
gennem sin Død er opstaaet. — For mig staar det som en naturligere 
Tanke, at Niddingsdrabet paa Kong Ole og Starkads Død, som den for
tælles i Kvadet, oprindelig har været til uden nogen Forbindelse med 
hinanden, og at Prosafortællingen om Starkads Død som sagt er skabt 
ved Hjælp af Jætte- og Kæmpemotiver for at forene de to Sagn. Derved 
forklares, at Starkads Stilling over for Hader er en anden i Prosaen end 
i Kvadet, og at i Prosaen de to Motiver S v æ r d e t og G u l d e t kommer 
i Vejen for hinanden. I Digtet spiller kun Sværdet en Rolle; Guldet 
kommer fra Olesagnet. — Prosafremstillingen af Dødssagnet, tror jeg, er 
skabt under stærk Indflydelse fra Fortællingen om Angantyrkampen, og 
er yngst af de to Sagn. 

Jeg kan ikke tro, at Starkads Død er Udgangspunktet for Starkad-
digtningen. Det forekommer mig, at den forholdsvis nære Forbindelse 
mellem Beowulfkvadets gamle Hadbardekæmpe og Ingjaldskvadets Starkad 
viser, at Opæggelsen til Hævn er Udgangspunktet. 

De forholdsvis faa Steder, hvor man kunde føle sig tilbojelig til at 
have en anden Mening end Forf., gor imidlertid ikke stort Skaar i den 
Glæde og det Udbytte, man har af at følge ham. Det er en lang og 
bugtet og vidt grenet Strom, der her er fulgt. Der kan være Grunde 
undervejs, hvor der ikke er langt mellem Køl og Bund. Der har været 
Steder med et filtret Net af Grene og Grøde, hvor Øksen har maattet 
bane Vej. Det er et af de Arbejder, ' der har krævet mangfoldige Dages 
Slid og Snilde. Men det er ogsaa en stor Bedrift at have fuldendt en 
saadan Opdagerrejse ind i et mørkt Fastland. Thi i Olriks Fremstilling 
af Danmarks Heltedigtning faar vi den alsidigste, grundigste og paalide-
ligste Behandling af et nordisk Sagnstof, vi endnu har set, — et Værk, 
der ikke blot inden for nordisk Sagngranskning, men inden for Sagn
videnskaben i det hele taget, er et Hovedværk. 

Henrik Ussing. 
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„ØNAVNE" 

Læsere af „Danske Studier" husker måske en lille opsats på to 
sider, „Ønavne" (DSt. 1909, 204 — 6), egenlig skreven som en tilgifts-
bemærkning til Th. Gravlunds forudgående artikel om Rersø. Den har 
opnået at blive genstand for en omfangsrig undersøgelse af professor 
J. Steenstrup (Historisk Tidsskrift, 8 R III 70—78) med det sorgelige 
resultat, at min „afhandling" i ingen henseende svarer til de fordringer, 
der må stilles til en grundig videnskabelig undersøgelse. 

Jeg må tilstå at jeg blev noget forbavset ved denne indsigelse på 
den krænkede videnskabs vegne. Ti det var aldrig faldet mig ind, at jeg 
skulde have skrevet en sådan afhandling. Min lille hurtigskrevne skitse 
henstillede til en eller anden navneforsker engang at tage sporsmålet for 
om de efter personer opkaldte øer, og den udpegede nogle momenter 
til opfattelsen af den hele sammenhæng (navnlig den at såvel øer som 
kyster viser gamle gravhqje, men sene stednavne, — som vidnesbyrd 
om et nyt „landnam"). Til at levere omfattende bevis for, at der blandt 
øerne findes sådanne „landnamsnavne" var ingen grund, da dette allerede 
er klarlagt i O. Nielsens bekendte afhandling om „Ønavne" (UJB1. I 108), 
ligeså af Jak. Jakobsen (Arb. 1901, 169) og spredte udtalelser hos O. Rygh. 
Hvad jeg gjorde, var kun at nævne nogle af de O. Nielsenske eksempler, 
deriblandt nogle som jeg tydelig nok henstillede til nærmere overvejelse. 

Mod disse få linjer kører prof. S. sit sværeste videnskabelige artilleri 
op for at skyde dem sønder og sammen. 

En trøst for mig er, at træfsikkerheden slet ikke står i forhold til 
skytsets storrelse og stærke brag. 

Der er til indledning hele det „forfærdelige billede af Valdemars-
tiden", som prof. S. pådigter mig, og udfører i alle enkeltheder, fordi 
han overser at jeg ved „er" (som er nutid) taler om Valdemarstiden, 
medens „har ligget øde" (fornutid) gælder en langt ældre periode. 

Jeg skal dog ikke opholde mig herved, men tage selve det navne
historiske sporsmål. 

1. Sagen har allerforst det pudsige, at jeg til navnerækken fra 
O. Nielsen kun har fojet et enkelt eksempel (Bosø), og det har prof. S. 
slet ikke angrebet. Dernæst har jeg sat „?" ved to andre navne; og dem 
vil prof. S. også sætte sporsmålstegn ved. Så anledningen til at frem
stille mig som advarende eksempel på navneforskning er allerede af den 
grund ringe. 
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2. Prof. S. kaster sig ivrig over den række personnavne, som 
(O.Nielsen og) jeg har stillet ved siden af ønavnene; og denne gen
drivelse med dens hele apparat af citater og med de mange „findes 
ikke" eller „mere end tvivlsomt" må for alle ukyndige gore en storartet 
virkning. Den lidt mere kyndige vil snart opdage, hvorfra forskellen 
mellem S.s og vor liste skriver sig. Det er ham f. eks. ganske ukendt at der 
kan dannes stednavne af personers tilnavn; det er ham ukendt at døbe-
navne og tilnavne går over i hinanden; og det er ham ligeledes ukendt, 
at det nordiske ordforråd i ældre tid var langt mere fællesgotisk end 
senere. Såsnart navnebøgerne eller såsnart hans sproglige kundskaber 
slipper op, indtræder de særeste ting. Et personnavn som Såmr erklærer 
han for „mere end tvivlsomt" (et blik i Landnåma eller andet storre is
landsk skrift kunde belært ham om det modsatte). Om Ramr erklæres 
noget lignende (skont O. Nielsen meddeler det med kildecitat, og dets 
forekomst tillige er behandlet i kommissionsbetænkningen „Dansk navne
skik", medunderskreven af J. Steenstrup). Tilværelsen af Vi'Mr benægtes 
på det kraftigste (fordi prof. S. ikke véd, at navnet i middelalderen skulde 
tabe sit -r). Og med værdighed forkynder han, at Lundgrens svenske 
navnebog hverken har Autbrand eller Eybrand (idet det ikke er gået 
op for ham, at i en svensk navnebog skulde han søge Øbrand under 0 ; 
— og Lundgrens bog er hidtil kun nået til bogstavet L!). 

Alt det positive som prof. S. véd om det til Øbranzø svarende 
Øbrand er, at det findes i begge de norske navnebøger fra forskellige 
egne og forskellige århundreder; dette — og en del omsvøb om andre 
navne — er S.s bevis for navnets ikke-eksistens! Det er end ikke faldet 
prof. S. ind, at selv om det ikke fandtes i nogen navnebog, og selv om 
aldrig et menneske var bleven døbt sådan, men kun det enlige Brand 
eksisterede, — så vilde dog Brand ude fra øen blive kaldt for Ø-Brand, 
og øen selv kunde da kaldes enten Brandsø eller Øbrandsø. 

Ordbøger er en nyttig ting, især når man også ellers kan lidt af 
sproget. 

3. Det er hos alle nutidens forskere fastslået, at de ældste former 
byder storst sandsynlighed for rigtig tolkning; og i teorien understreger 
prof. S. dette stærkt. I p r a k s i s k a s s e r e r h a n rask væk de æld
s t e fo rmer , n å r de ikke s t e m m e r med d e n t o l k n i n g , s o m h a n 
han h a r d a n n e t sig ud fra y n g r e k i l d e r : 

1) Øbranzø (Vald. Jordeb.) „således har øen i Lillebelt sikkert aldrig 
heddet; dens navn har altid været Brandsø, som endnu i vor tid er 
øens navn. Det foransatte 0 skyldes enten en skrivefejl eller . . .". Så 
sikker har prof. S. været i, at mit måtte være galt, at han ikke en
gang har slået efter i O. Nielsens afhandling. Han vilde da have fået 
den oplysning, at navnet ikke blot forekommer i Valdemars Jordebog, 
men endnu brugtes 1530 (DMag. IV 178 orig. brev). Den tydning af 
navnet, som han laver ud fra den moderne form, skal jeg siden komme til. 

2) Alfse (Helmolds navn for Als) kasseres som svarende til navnets 
tydning som „Alfs-ø". 

3) Bars (Vald. Jord.) forkastes for det yngre Barsø, og det for-
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kyndes som en kendsgerning at det er opnævnt efter den overforlig
gende kyststrækning Barsmark, og ikke — som sprogforskere vilde tro 
— omvendt. 

4) For at forklare Samsø af tillægsordet „sams", enig, kasseres formen 
Såmsey i hele den norsk-islandske overlevering, der går tilbage til digte 
fra 10de og 11te årh. 

5) Eskilsø (i alle gamle kilder) erklæres for munkepåhit, fordi — 
ja læseren må forstå det om han kan — der også er en ø ved Lange
land der hedder Eskilsø og en i Roskildefjord der hedder Eskensø. Hvad 
de skulde komme af andet end af Eskil, — véd end ikke prof. S. 

Af l i s t e n s ni ø n a v n e i g a m l e k i l d e r må prof. S. k a s s e r e 
de æ l d s t e f o r m e r af fem for a t få s ine t e o r i e r ti l a t p a s s e . 
Men desuden kasserer han også for andre navne de ældste former. Det 
moderne „Gøl land" eller „Gøl ø" foretrækkes for det gamle „Gøl"; og 
Withæslei rettes til Withesleht i henhold til et sent håndskrift, som 
prof. S. erklærer for „godt", men som krønikens udgiver i stærke ord 
bryder staven over. I hvert fald er den foretrukne form lydlig ganske 
meningsløs; ti lydforbindelsen lit eksisterede ikke i Danmark. 

Det er ikke g å e t op for prof. S., at n u t i d e n s s p r o g f o r s k 
n ing ikke s æ t t e r sig s o m o p g a v e at k a s s e r e de s p r o g f o r m e r , 
de r ikke p a s s e r s a m m e n , og m i n d s t at k a s s e r e de æ l d r e 
s p r o g f o r m e r , fordi de ikke er l i g e l y d e n d e m e d de y n g r e ; at 
den o p f a t t e r de y n g r e som u d v i k l e d e af de æ l d r e , og at 
fæl les l y d l o v e r å d e r i d i s s e og l i g n e n d e fo rho ld . Når øen 
Als hedder Alf se o. 1170 og Ahæ i 13de årh., så svarer det ganske til 
at et bortfald af f i medlydsforbindelser finder sted o. 1200 (se UJB1. 
I ' 7 1 , og Sakses: Gandal patre procreati — Gandalfssynir). 

4. Hvorfor forkaster prof. S. den ældste form af Als' navn? Fordi 
den vilde føre til tydningen Alfs-ø ? Hvorfor må denne tydning ikke være 
rigtig V Fordi, siger S., øen er for stor til at være opnævnt efter en en
kelt person. Men allerede O.Nielsen har gjort opmærksom på, at det 
samme gælder det nærliggende landskab Svansø, dannet af mandsnavnet 
Svan. Dertil kommer mit Withæslef (den sællandske øgruppe), som 
prof. S. har været så uheldig overfor i både dets forste og dets sidste del. 

Dernæst har prof. S. en tolkning, hvorved han mener at vække tvivl 
om den ældste kildes pålidelighed. 

Der er, foruden øen Als, en jysk landsby Als, som oprindelig hed 
Alnæs; — og altså bor øen Als oprindelig have heddet Alnæsø. 
Hvordan er det: kan ikke to byer hedde f. eks. Tostrup og den ene 
være opstået af Thoresthorp, den anden af ThorstensthorpV eller skal 
også her en ældste form kasseres som ubrugelig, fordi den ikke passer 
på det andet stednavn? 

Det synes at være dette, som prof. S. forstår ved at anvende 
„metode": at tolke navne, der i nyere sprog lyder ens, men i ældre 
kilder er ganske forskellige, som ett og det samme. 

Mon det ikke tillige var bedre ikke at lade et oprindeligt Alnæsø 
allerede o. 1170 være blevet til det tostavelses Alfse, Alsæ? 
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På dette grundlag konstruerer prof. S., at der på øen Als har været et 
ukendt Alnæs (også med ukendt betydning) og at dette næs har været 
så mærkeligt, at det gav øen navn. 

Det synes at være dette, som prof. S. kalder „at finde almindelige 
regler for stednavnenes tolkning og langsomt at bygge videre på det som 
kunde fastslås med nogenlunde sikkerhed" *. 

Ved Brandsø eller Øbranzø digter han endnu længer ud. Der har 
på Brandsø ligget en sø, og denne sø tænker prof. S. sig har heddet 
Brand-sø (uvist hvorfor), og derfor har skriveren af Valdemars Jordebog 
måttet skrive Ø-Brandsø, for at hans læsere ikke skulde tro at han mente 
søen eller en efter søen opkaldt gård. Det må ikke have været særlig 
begavede folk der levede dengang, siden de ikke kunde begribe at ordet 
Branzø i en øliste mente en ø. Men til ære for kong Valdemars 
skrivere er den hele hypotese splintrende gal. „Sø" hed slet ikke „sø" 
på kong Valdemars tid, det hed „syo"; og dermed falder den smukke 
tankebygning. Ja den vilde jo for resten allerede være falden for kildernes 
vidnesbyrd om navnets tilværelse 1530. 

På lignende måde forholder det sig med et par andre tydninger: 
Dybsø (Diupsø) og Rumsø skal have fået navn af at de lå i „dyb sø" 
og „rum sø". Men det hed ikke „diup sø", dengang disse navne først 
møder os; det hed „diup syo", „rum syo"2 . 

Også de ældre forskere lavede „almindelige regler", men disse finder 
ikke nåde for prof. S.s ojne. De troede at øer som Askø, Bogø, Egø, 
Lindø osv. havde navne efter de træer som stod på dem. Men nu skal 
Bogø være opkaldt efter Båg herred, og Lindø efter landsbyen Lindelse, 
— som om der ikke kunde stå bøge eller linde på to steder i nærheden 
af hinanden. Nej øerne skal være opkaldte efter nærliggende dele af 
fastlandet. Tidligere forskere troede også, at de enstavelses ønavne var 
gamle, og fandt en støtte i at sådanne netop forekom i de ældste kilder: 
Bars, Gøl. Men prof. S. foretrækker den „almindelige regel" — i alt 
fald h a n s almindelige regel — om øers oprindelse; og så må både 
kilde og sprogformer vige. Bars ska l være afledet af Barsmark, ikke 
omvendt! 

Læserne vil nu kende prof. Steenstrups „indsigelse" tilstrækkelig. 
Skyder den nok så meget ved siden af, når den prøver min navneforsk
ning ud fra de to sider strøtanker over 0 . Nielsens eksempler, giver den 
des klarere forestilling om hans egen forskningsmåde; ti h an har jo 

1 Det havde været interessant at vide, om tilværelsen af „landnamsnavne" 
falder indenfor disse „almindelige regler" eller ikke. Falder de udenfor, så er 
det dog mærkeligt at prof. S. undgår de af mine eksempler, hvor personnavnet 
er kendeligst, samt alle O. Nielsens eksempler og den store mængde fra de 
de andre nordiske lande; falder de derimod indenfor, hvorfor gor prof. S. da 
sådanne krumspring som ved Eskilsø, og hvorfor kasserer lian de mange ældste 
former? Så skulde lian netop haft respekt for den almindelige regel. 2 Der 
er endnu en fjærde „sø* af den slags, idet S. forklarer Vigælsø af en sø med 
pilevidjer. Det mfi, rent bortset fra de sproglige vanskeligheder både med 
„vigel" og med „sø", have været noget mærkelige folk de gamle beboere af 
landet: øerne, som de så hver dag for deres ojne, gav de fiirst navne efter 
de små søer, som lå ude på dem. 
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villet fremstille sporsmålene fuldt videnskabelig. Denne samling af for
syndelser mod sprogets historie og af vilkårlige afgorelser ud fra de 
ringeste kilder gor krav på at tale på den krænkede videnskabs vegne! 

Hidtil har sprogmændene tiet stille til den mængde af fejl der led
sager prof. S.s navnearbejder, idet man regnede sig bunden til taknem
lighed på grund af det gode som hans snille og flid havde tilført 
dem; man trøstede sig med at pletterne var så iøjnefaldende, at enhver 
efterfølger med lethed kunde fjærne dem. Men når han så udæskende 
fremstiller sit eget som ett med videnskabelig metode, så må dets store 
umetodiskhed lægges for en dag. Axel Olrik. 

GRUNDLAGET FOR DET DANSKE RIGSSPROG 

I den Anmeldelse af min Bog .Studier til det danske Rigssprogs 
Historie", som Dr. Marius Kristensen har offenliggjort i 2. H. af D. St., 
imødegaar han selve Slutresultatet af mit Arbejde: at Sjællandsk er Grund
laget og Enegrundlaget for det danske Skriftsprog. Overfor dette Resultat 
opstiller han en ny og vidtrækkende Teori, som det vel er værd nøjere 
at prøve Holdbarheden af. Dette er Hensigten med de følgende Par Sider. 

Det danske Rigssprog er to forskelligartede Sprog: Skriftsproget og 
Talesproget; men hverken dettes eller hints Udviklingshistorie er endnu 
skrevet. I min Disputats har jeg søgt at give et Bidrag til Skriftsprogets 
Historie; og det Resultat, jeg her naaede til, var følgende: 

Fra det Øjeblik af vi træffer danske Haandskrifter, d. e. fra Slut
ningen af 13. Aarh., har der existeret traditionelle Skriftsprog. De Lyd
forbindelser, der regelmæssigt udtrykkes f. Ex. i AM. 4-55, 12° af Eriks 
sjæll. Lov, svarer aldeles ikke til de Lydforbindelser, der fandtes i den 
sjællandske Mundart, da Haandskriftet blev til; de svarer til Dialekten 
adskillige Aarhundreder tidligere. Saaledes er der — for blot at nævne 
ét Exempel — ikke den mindste Tvivl om, at Lydforbindelsen ag den
gang var blevet aw, som den af Vanvare af og til skrives, mens den 
almindelige Skrivemaade dengang og Aarhundreder efter var ag. Og 
som der var et traditionelt sjællandsk Skriftsprog, saaledes var der et 
jydsk og et skaansk. Men disse bukkede ganske under for det sjællandske; 
de t blev Statssprog, og Statssproget blev Rigssprog. 

Aarsagen hertil var først og fremmest, at Kongemagten, Central
magten, havde Sæde paa Sjælland. Fra Slutningen af 12. Aarh. var 
Kongemagt og Kirkevælde koncentreret her. Men naar Centralmagtens 
Skriftsprog, Statssproget, sejrede saa hurtigt og saa let, laa det i, at de 
øvrige Skriftsprog manglede baade politisk Modvægt og en Litteratur, der 
kunde give dem Livskraft. 

Alt dette har jeg ved talrige Exempler grundet paa Undersøgelser 
af de overleverede skrevne og trykte Kilder fra c. 1250 til 1550 paavist 
i min Disputats. Dr. K. søger ikke at rokke ved Rigtigheden af de en
kelte Dele af Undersøgelsen, men dog forkynder han med Myndighed om 
Hovedresultatet: Jeg holder nu alligevel ved mit. 
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Grunde — endsige Beviser — for sine Paastande giver Dr. K. ikke. 
Ligesaa vidtrækkende hans Teori er af Indhold, ligesaa knap er den af 
Form. Den lyder saaledes: 

„Grundlaget for det danske rigssprog er skabt af de mindst pro-
vinsbundne i folket, hojadelen, hojgejstligheden og klostergejstligheden, 
under stadig indflydelse på skriverne fra skolen og forskriften." 

Af den sidste Sætning ses det, at det Rigssprog her er Tale om er 
Skriftsproget. Længere fremme hedder det imidlertid: 

„Sin afslutning får rigssprogsdannelsen i de store Sundbyer, Kø
benhavn og Malmø, hvor befolkningen er stærkt blandet, og i sit præg 
bliver rigssproget en midtdansk sprogform. Da sællandsk ogsaa er en 
midtdansk sprogform, er der selvfølgelig stor lighed mellem sællandsk 
og rigssproget, men ikke paa grund af særlig sællandsk indflydelse 
på dette." 

Her synes at være Tale om Kigsmaalet . Da nu Udviklingen af 
et fælles dansk Skriftsprog og et normeret (men ingenlunde fælles) dansk 
Talesprog er saare forskellig, rnaa man undres over, at Dr. K. ikke hol
der de to Sprog skarpt adskilte. Man er virkelig i Tvivl om, n a a r han 
taler om Rigsmaalet , og n a a r om Skriftsproget, og kun af den Grund 
har denne Forvirring mindre at sige, at hans Teori er lige uholdbar, 
hvad enten han har ment, den skulde gælde Rigsskriftsproget eller Rigs
maalet. Lad os prøve den overfor hver Del for sig. 

Først overfor Skriftsproget. — I 13. Aarh. havde vi et sjællandsk 
Skriftsprog, som direkte fortsættes i det 14., 15. og 16. Aarhundredes 
Kancellisprog eller Statssprog, hvorimod dette paa alle væsenlige Punkter 
afviger fra d. 13. Aarh.'s jydske og skaanske Skriftsprog. I 10. Aarh. 
mødes Statssproget med et nyt Skriftsprog „Litteratursproget", saaledes 
som dette finder Udtryk i Peder Palladius' og Chr. Pedersens Skrifter og 
i det Værk, de begge havde været med til at skabe, Tidens Hovedværk: 
Bibeloversættelsen 1550. Litteratursproget adskiller sig fra Statssproget 
ved en enklere Ortografi og ved at autorisere mange unge sjællandske 
Lydformer, hvor Kancellisproget holdt de gamle i Hævd. Brydningerne 
mellem disse to Skriftsprog prægede det senere Rigsskriftsprog: de gamle 
Lydformer bevaredes, men den ny og enkle Ortografi sejrede. Grund
laget for begge Skriftsprog som for Resultanten, det nuværende Skrift
sprog, er Sjællandsk: Sjællandsk i 12.—13. Aarh. og Sjællandsk i lo . — 16. 
Aarh. Men, kære Dr. Kristensen, mon vi ikke kunde blive enige om, 
at i 12., 13. og 14. Aarh. havde Højadelen ingen Indflydelse paa Skriftsproget 
af den meget simple Grund, at Højadelen (og for den Sags Skyld ogsaa 
Lavadelen) ikke skrev. Dertil havde den Skrivere — og Signeter. Det 
er først fra Slutningen af 14. Aarh., at man overhovedet begynder at bruge 
Dansk i Diplomer, og disse er næsten alle af juridisk Art, aflattede af 
Stedets Skriver og forsynede med Parternes Segl. I min Disputats har 
jeg vist, at Diplomer kunde være udstedte af f o r s k e l l i g e Adelsmænd, 
men dog have s a m m e Skriver. Officielle Skrivelser fra og til Rege
ringen besørgedes af Kancelliets kyndige Skrivere; juridiske Diplomer 
Mand og Mand imellem besørgedes af de lokale, noget mindre drevne 

Danske Studier 1910 14-
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Skrivere. Egenlige Privatskrivelser fandtes der kun saare lidet af, dertil 
brugte man ikke det dyre Pergament. (Jfr. Danmarks Riges Historie 
II S. 8; O. Nielsen, Jydske Tingsvidner, Indledning). I et Originaldiplom 
fra 8. Aug. 1401 skriver Hr. Anders Jacobson Lunge et dadelløst dialekt
frit Kancellisprog til Dronning Margrethe, men i et Diplom, der er halv
andet Aar yngre (19. Febr. 1403), skriver han til sin Broder udpræget 
Ømaal (holsær, gorthin — gennemført jæk, men i Kancellibrevet gennem
ført jah osv.) Mon Grunden er, at Hr. Anders Lunge er blevet saa 
meget mere „provinsbunden" paa det sidste Aar, eller mon den ikke 
snarere er den, at Kancelliets Skriver har udført den første Skrivelse, 
men den lokale Skriver den sidste? 

Senere ændredes jo dette Forhold. I Slutningen af 15. Aarh. og 
i 16. og 17. Aarh. skrev Adelen — Herrer og Damer — Breve og 
Bøger i Mængde. Men det er ganske vist ikke „Rigsskriftsprog" vi finder 
i dette adelige Efterladenskab. Tværtimod har vi i hin Tids Adelsbreve 
det ypperligste Materiale til Undersøgelse af Tidens Mundarter. Saa Paa-
standen om A d e l e n s Indflydelse paa Skriftsproget maa vi vistnok lade falde. 

Med G e j s t l i g h e d e n var det noget andet. Den har altid været 
oplært i Skrivekunsten og fra den har vi da ogsaa bevaret mange l a 
t i n s k e Aktstykker, fra hin Tid, da det danske Rigssprog blev til; der
imod hørte det til Undtagelserne, at den benyttede Modersmaalet i Skrift. 
De danske Aktstykker, der fra 14. og 15. Aarh. er bevarede fra Gejst
ligheden, er af samme officielle Art som Højadelens, og som dennes præget 
af Skriveren, ikke af den, i hvis Navn de var udstedt: I et Originalbrev 
fra Sjællands Biskop, dateret 2. Febr. 1396 skrives aldeles gennemført 
Formen them og Adverbialendelsen -like, men i et Brev fra 27. Nov. 
1397 skrives ligesaa gennemført thom og -lica. Mon Forklaringen er den, 
at Bispen er blevet stærkt paavirket af Skaansken i de mellemliggende 
Par Aar, — eller mon Aarsagen ikke snarere er, at to forskellige Skri
vere har ført Brevene i Pen. I et Brev fra Hr. Lave, Viborgs Bisp, 
dateret 23. Juni 1399 finder vi saa gode jydske Former som: thet skal 
tvær, jen ætiigh mund, jen skeligh mand, then forsawth her Christiern 
hans wegne, thet forsawth gooths, the forsawth pænningæ osv. Enten 
maa dette skyldes, at den højgejstlige Herre har været mere provins
bunden, end af Dr. Marius Kristensen formodet, eller ogsaa maa For
klaringen være, at ikke Bispen, men hans jydske Skriver har skrevet 
Dokumentet. Og dette turde være det virkelige Forhold. 

K l o s t e r g e j s t l i g h e d e n , Munkene, benyttede derimod alt i 15. Aarh. 
for en stor Del Modersmaalet. I Klosterhaandskrifterne fra hin Tid har 
vi da ogsaa en righoldig Kilde, som baade Dr. K. og jeg har øst af, til 
Kundskab om — Datidens M u n d a r t e r . 

Men naar vi ned i 10. Aarh., skrev ogsaa II øj gejstligheden Dansk 
og vel at mærke med egen Haand. Og det maa siges, at de i Troskab 
mod deres Hjemstavnsmaal ikke giver Adelen noget efter. Bedre Vidnes
byrd om hin Tids fynske Maal, end vi har i Biskop Hans Tavsens 
Skrifter, og bedre Vidnesbyrd om Tidens jydske Maal, end vi har i 
Biskop Jørgen Sadolins Skrifter, kan man ikke forlange. 
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Derfor maa vi vistnok lade Dr. K.'s Paastand om Høj- og Kloster
g e j s t l i g h e d e n s Indflydelse paa Skriftsproget fare samme Vej som hans 
Paastand om Højade lens Indflydelse. 

Tilbage bliver Paastanden om Skrivernes — navnlig Kancelliskri
vernes — Hævdholden af Traditionen. Denne Paastand er utvivlsomt 
rigtig, hvad jeg udførligt har godtgjort i min Afhandling, og det glæder 
mig, at Dr. K. anerkender Resultatet af mine Undersøgelser om dette 
Hovedpunkt. 

Dr. K.s Hypotese tror jeg da næppe han vil fastholde overfor Skrift
sproget. Lad os nu prøve den overfor T a l e s p r o g e t . Skulde Højadelen, 
Højgejstligheden og Klostergejslligheden have haft nogen afgørende Ind
flydelse paa Rigsmaale t s Dannelse og Udvikling? Det er rart, at Dr. K. 
nævner Klostergejstligheden. Herved faas dog ét kronologisk Holdepunkt 
i den iøvrigt ganske tidløse Fremstilling. Talen maa være om Sproget 
i en Tid, da der fandtes en Klostergejstlighed, d. v. s. det kan senest 
være første Halvdel af 10. Aarh.. det drejer sig om. Men i hin Tid 
fandtes intet Rigsmaal. Næppe nok var det i sin Vorden. Ved Hoffet 
taltes i Beg. af 16. Aarh. bredt Sjællandsk, hvad vi lærer af Sproget i 
Dronning Elisabeths Breve (se Vilh. Thomsens Af hl. i Forhandlinger 
paa d. 4. nord. Filologmøde S. 221), i Adelskredse taltes rent Jydsk og 
Fynsk og Sjællandsk, hvad vi har Vidnesbyrd om i de bevarede Adels
breve fra 16. Aarh. (jfr. Dahlerups Sproghistorie S. 59), og Gejstligheden 
talte som andet Godtfolk deres Hjemstavnsmaal, hvad man som ovf. om
talt kan se af Ortografien i deres Skrifter. N a a r et Rigsmaal vandt frem, 
vides ikke. Sikkert er det, at endnu i Midten af 17. Aarh. har Tale
sproget selv i de højeste Cirkler været stærkt præget af Dialekterne: I 
Kristian den Fjerdes Breve og Dagbogsoptegnelser findes mange Dialekt
former (Kami „Karl", huus „hos", kam „kom" osv.). I de omtrent sam
tidige Dagbogsoptegnelser af Rigsraaden Ot te Krag findes mangfoldige 
vestjydske Ordformer (begraffuels, trei „tre", heller „eller", hånd „Haand" 
osv.). Og ligesaa „provinsbundet" som Sproget har været ved Hove og 
hos Højadelen, synes det at have været i den lærde Verden. J a c o b 
M a d s e n A a r h u s ' lille Skrift „De literis" viser som bekendt, at den 
berømte Filolog talte ravjydsk; og af det nyligt udgivne Manuskript af 
Ole R ø m e r ( A d v e r s a r i a , udg. af Th. Eibe og K. Meyer Kbh. 1910) 
ser vi, at den verdensberømte Astronom og Matematiker aldrig aflagde 
sit jydske Hjemstavnsmaal (trey „tre" S. 109, 119, 188, 189, heller „eller" 
S. 119, 189, tom „Tomme" S. 114, Veymolle „Vejrmølle" S. 114 o. m. a.). 
Højadel, Højgejstlighed og Klostergejstlighed Landet over har da lige 
saa lidt skabt G r u n d l a g e t for Rigstalesproget som for Rigsskriftsproget. 

Og at hævde, atRigssprogsdannelsen fik sin A f s l u t n i n g i „de store 
Sundbyer, København og Malmø" er ligesaa misvisende. Dannelsen af 
Rigstalesproget var næppe begyndt, da vi mistede Skaane, og da i 18. 
og 19. Aarh. Dannelsen af Rigsmaalet fik sin Afslutning, d. v. s. da et 
normeret Talesprog forelaa, var Malmø længst forsvensket og havde op
hørt at øve Indflydelse paa dansk Sprogdannelse. Dermed bortfalder ogsaa 
Dr. K.'s sindrige Hvpotese om det „midtdanske" Rigssprog, som vel har 

14* 
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en stor Lighed med Sjællandsk, fordi Sjællandsk er Midtdansk, men i 
Hovedsagen dog aldeles ikke er paavirket af Sjællandsk, men svæver frit 
over Vandene — eller rettere over Sundet — midt imellem Malmø og 
København, og saaledes bliver den store Fællesnævner for hallandske, 
blekingske og skaanske — sjællandske, fynske og jydske Riddere og 
Prælaters Sprog. At et Lands Rigssprog a l d r i g er en saadan Fælles
nævner, men altid en Ener, derom er vistnok de fleste moderne Filo
loger enige. Grundlaget for Rigsmaalet er den af en eller anden Grund 
udvalgte Dialekt. Og hvor Statsmagt og Aandsmagt er centraliseret i 
Hovedstaden, vil dennes Sprog være prædestineret til at danne Grundlag 
for det autoriserede Talesprog i Rigsmaalet. Og dette var i høj Grad Til
fældet med København. Ligesom det s j æ l l a n d s k e S k r i f t s p r o g , Stafs-
sproget, i 13. Aarh. blev Grundlaget for Rigsskriftsproget, saaledes blev det 
k ø b e n h a v n s k e T a l e s p r o g , Borgernes Sprog, omkr. Midten af 17. Aarh. 
Grundlaget for Rigsmaalet. Sin „afslutning" har Rigsmaalet faaet ved stadig 
Paavirkning fra Skriftsproget. Sjællandske Lydformer fra 12. —13. Aarh. 
har fortrængt københavnske fra 18. —19. Aarh. „Den bevægelse, der 
har skabt og skaber det moderne, fællesdanske talesprog er ikke andet 
end en vedvarende kamp mellem skriftsproget og den københavnske 
dialekt" (P. K. Thorsen i „Kort Oversigt over det phil.-hist. Samfunds 
Virks. Kbh. 1910, S. 144). 

Dr. Kristensens Paastande om et højadeligt og gejstligt Grundlag 
for Rigssproget og en ikke-sjællandsk „midtdansk" Afslutning synes da 
ganske at mangle Hjemmel. Det Resultat, jeg gennem Undersøgelser af 
Diplomer og Skrifter naaede til om Grundlaget for det danske Rigs-
skriftsprogs Lydforhold, kan jeg derfor gentage uden Indskrænkning: Den 
s j æ l l a n d s k e Dia lek t i 12. — 1 3 . A a r h . er G r u n d l a g e t og Ene
g r u n d l a g e t for de t d a n s k e S k r i f t s p r o g . Hvor dette afviger fra 
den nuværende Sjællandske Mundart, skyldes det Nyudviklinger i denne1. 
Spørgsmaalet om Grundlaget for Rigsmaale t har jeg ikke behandlet i 
min Afhandlig, men Magister Thorsen har vist, at den københavnske 
Dialekt i Midten af 17. Aarh. danner Grundlaget for det autoriserede 
danske Talesprog. 

Og Aarsagen til, at Sjællandsk og Københavnsk blev sejrende i Skrift 
og i Maal, har allerede en af de ældste danske Grammatikere i Midten af 
17. Aarh. udtrykt saaledes: 

Inter varias Lingvæ Danicæ Dialectos Selandica tantum eminere 
creditur, quantum Ienta solent inter viburna Gupressi. In cavssa est, 
quod a multis retro annis fixam quasi sedem Hafniæ Serenissimi ae Po-
tentissimi Danorum Monarchæ habuerint. Hine imperium in cætera. Hic 
Musarum domicilium omnisque eruditionis fons qvidam qvasi et Seaturigo. 
Hic justitiæ ara2. 

1 I „Kort over danske folkemål" prøver Dr. K, at vise, at Nyudviklinger 
i Rigssproget, der staar i Modstrid med Sjællandsk, har fundet Sted ved Over
gangen af kort ui>y og af og > øj. At dette ikke forholder sig rigtigt, tror 
jeg tilstrækkeligt at have godtgjort i min Disputats § 20B og § 231. 2 Lavrids 
Koks Danske Grammatik, udg. af Carl S. Petersen, Kbh. 1909. S. 7. 
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Alt væsentligt har den gamle Lærdmand set og sagt: paa Sjælland 
og i København var Kongemagt, Aandsmagt og Lovmagt samlet, her 
havde Kancellisprog, Litteratursprog og Retssprog sit Udspring. 

Hvad han skrev paa Datidens europæiske Lærdsprog kan jeg gen
tage paa Nutidens danske Rigssprog: 

Iblandt det danske Sprogs forskellige Dialekter anses Sjællandsk for 
at rage lige saa meget frem som „Cypresserne blandt de sejge Melbær-
ris". Grunden hertil er, at Danernes ophøjede og stormægtige Fyrster 
alt i mange Aar har haft deres faste Sæde i København . . . Her er Mu
sernes Bolig. Her er Lærdoms Kilde og Udspring. Her er Retfærdighe
dens Alter. Lis Jacobsen. 

Til Fru Jacobsens ovenstående svar på min anmældelse (s. 132 flg.) 
skal jeg ikke svare meget. 

Den, der vil læse min lille bog „Samlende Kræfter i sprogudviklingen" 
(Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 41 , 1899), vil se, at fru J. 
rammer ved siden af min mening mere end én gang. At gentage hele 
fræmstillingen dærfra var der ingen grund til i en anmældelse; dærfor 
nøjedes jeg med en antydning. Min anmældelse gik ud på at anbefale 
folk at læse fru J.s bog, som jeg selv havde haft megen glæde af trods 
ret væsentlige afvigelser i vor opfattelse. Jeg skal gerne give stormændenes 
sekretærer deres del af æren for skriftsprogsdannelsen (men montro de 
ikke gennemgående hørte til kapittels- og klostergejstligheden ?). Dærimod 
må jeg hævde, at regeringen i middelalderen ikke havde noget sæde, 
men var flyttende. Og for øvrigt kan jeg kun håbe, at fru J. også 
i fræmtiden må sætte tanker i bevægelse både hos andre og hos hendes 
hengivne Marius Kristensen. 

TOLV PARAGRAFFER OM „PALUDAN-MULLER" 

I Dagbladet „Rigets" Krønnike for 21 . December 1910 har Under
bibliotekar Carl S. Petersen rettet et Angreb paa min Bog „Paludan-
Muller". 

Om dette Angrebs principielle Karakter har jeg udtalt mig i en 
Artikel „Litteraturforskning" i samme Blad for 22. December. Heri erklærede 
jeg mig villig til at tilstille Anmelderen til fri Benyttelse en skriftlig 
Imødegaaelse af de Enkeltheder i hans Angreb, som jeg ikke ansaa det for 
heldigt at gaa ind paa i en Dagbladsartikel. — Da han ikke ønskede 
at modtage dette Tilbud, offentliggør jeg her (som bebudet i „Riget" for 
31. Decbr. 1910) disse Modbemærkninger. 

Jeg betegner i det følgende med en af mig tilsat Numerering min 
Modstanders Bemærkninger med C. P., mine Modbemærkninger med V. A., 
Udg. er Carl Petersens Udgave af Paludan-Mullers Poet. Skr. i Udvalg. 
De ikke nærmere betegnede Henvisninger gælder alle min Bog. 

I. C. P Paa et enkelt Sted, hvor faktisk ingen af dem [d. e. de 
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„tre Damer", Henriette Friderichsen, Louise Elmquist og Gharite Borch, 
som efter min Fremstilling er knyttet til de afgørende Oplevelser i Paludan-
Mullers Liv] har noget at gøre (ved „Perlen"), tropper de op alle tre, 
den ene dog med et Spørgsmaalstegn (I, 82). 

V. A. Det er ikke „faktiskt", at ingen af dem har noget at gøre 
med Digtet „Perlen". Tværtimod. P. M.'s egne Ord i Brev til Mol
bech af 10—7—1836: „De maa derved erindre Dem det Sted i Evange
liet, hvor Købmanden (Digtets første Titel) sælger alt sit Gods for Guds 
Rige, der lignes ved en Perle" {Vdg I, 520), angiver ikke Digtets fak
tiske, men dets billedlige Indhold. Det er ingen blot Genfortælling af den 
evangeliske Parabel. Det er selv en Parabel. Til Forklaringen af denne 
„tropper" ikke alle de tre Kvinder op. Henriette Friderichsen har intet 
med Perlen at gøre. Efter Fr. Langes Mening (Biogr. 104 f.) tyder Billedet 
paa Gharite Borch, til hvem Digtet to Aar senere blev givet, efter min 
paa Louise Elmquist, i hvis Nærhed det blev skrevet i Aarhus i Som
meren 1836, om hvem P.-M. digtede samtidig i lignende Aand i Skue
spillet „Luft og Jord" eller „Eventyr i Skoven" (hvor Ringen som dra
matisk Motiv svarer til Perlen som poetisk Billede), og som han i den 
foregaaende Vinter havde — som der staar i Digtet — „truffet paa sin 
Vandring, just som Siælen mødig var og træt". 

II. C. P. Ellers optræder Henriette skiftevis som Prinsesse Mathilde 
i „Kærlighed ved Hoffet" (I, 51), Fyrstinde Aurora i „Fyrste og Page* 
(I, 51), Luna i „Venus" (I, 127), Beatrice i „Beatrice" (II, 42), Fyrst
inde Oginsky [rettet til „Fyrstinden"] (delvis) i „Grevens Død" (II, 42), 
Dione i „Danserinden" (II, 36), Fulvia i „Vestalinden" (II, 42—43); 
desuden har hun en Tredjepart i Psyche i „Amor og Psyche" (I, 109), 
vistnok en Halvpart i Clara Galt i „Adam Homo" (II, 123) og en mindre 
Part i Benedikt af Nursias Amme (I, 244 ff.). 

V. A. Her maa skelnes. H. F. „optræder" som Prinsesse Mathilde og 
delvis som Dione. Her findes hendes Portræt. Til det sidste Billede 
forholder Psyche sig „som Ide til Virkelighed" (I, 109). I Vestalinden 
berøres en Grundstemning i hendes Sind. Til Clara Galt har hun ikke 
været „Model, men Motiv" (II, 124). I Fyrstinde Aurora, som jeg betegner 
som en tom Teaterfigur, i Beatrice, i Dronningen i „Grevens Død" er 
det kun en Side af Forholdet mellem hende og hendes unge Tilbeder 
(Passionen), som Fiktionen berører; i Luna og Cyrilla (Ammen) strejfes 
en anden Side af dette Forhold (Skilsmissen og Resignationen). 

III. C. P. Overfor denne Rigdom kunde Louise synes næsten fattig; 
dog bærer hun af indre Grunde (hvilke?) paa Trods af Traditionen An
svaret for Sejladsen (I, 43) og har staaet Model til Dryaden (I, 141) og 
er Alma Stjerne. 

V. A. De indre Grunde til at Digtet „Sejladsen" henføres til For
holdet til L. E. fremgaar af Sammenligning med Digtet „Billedet" (Billed-
Lighed), hvis Henførelse til L. E. er „hævet over enhver Tvivl" {Vdg. I, 
524) og Digtene „Sang" og „Den Forladte" (Situations-Lighed), der af 
mig (II, 72, 129 o. fl. St.) er henført til dette Forhold. — Der siges 
ikke, at hun „har staaet Model" til Dryaden, til hvilken Idealfigur hun 
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har afgivet Motivet, men at et enkelt Træk af Dryadens Udseende „kan 
forklares" som et Minde om hendes Person. (Paa dette Sted er iøvrigt 
en Fejl, som jeg benytter Lejligheden til at rette. L. E. havde mørke 
Øjenomgivelser, men ikke b r u n e Øjne). — Derimod stemmer Billedet af 
Alma ogsaa i Enkelthederne nøje med hendes ydre og indre Væsen. 

IV. C. P. Og lad os her for en Gangs Skyld se Begrundelsen (II, 71): 
„Paa hende — og ingen anden, altsaa heller ikke, som det almindelig menes 
og forkyndes i Biografien fog derefter uden videre Begrundelse i Udg. I, Indl. 
22] paa Charite Borch — passer det Billede, der i Adam Homos første 
Del er givet af Alma, i det hele og i alle enkelte Dele. 1) Udseendet, 
lidt forandret: lille, let, det gyldengule (men i de senere Udgaver brunlig
gule) Haar, det lyse (aldrig „straalende" eller „svømmende" Blik. 2) 
Billedet: Perlen. 3) Navnet: Alma (af Elmquist??). Situationerne: 4) 
Mødet paa et Bal i Klubben („Harmonien", udenfor Bispegaardens Kres, 
hvor Bogtrykkerens Datter ikke kom); 5) Hjemmet med den muntre 
Fader; 6) det vederkvægende og naturlige ved den nye Kærlighed efter 
de erotiske Forviklinger i Hovedstaden; 7) Frieriet med det (i Virkelig
heden) saa ulykkelige Forsøg i Blomstersproget (I, 2 , 42) og 8) Pigens 
lige saa skæbnesvangre Forlegenhed; 9) Frygten for at betro sig helt til 
den tilsyneladende lidet udviklede Veninde; 10) Skilsmissen under bange 
Anelser". Hvorfra har Forf. de enkelte Led i denne Bevisførelse (Mødet 
i "Harmonien" osv.)? Bogen oplyser intet derom. 

V. A. Til 1. Se I, 41 f. Videre: „Hun var zart og skrøbelig fra 
ung af, temmelig lille, Figuren en u b e t y d e l i g Smule skæv. Hendes 
Hoved var dejligt, hendes Øjne dybe blaa og sjælfulde [„Øjet, der Violens 
Farve fik"], hendes Haar mørkt og hun bar det a l'enfant („da bølged 
Haarets rige Flod omkring den fine Kind")" (Meddelelse fra Pastorinde 
Helene Lunøe, f. Elmquist). „At det skulde være hende (L. E.), der har 
dannet Forbilledet for hans Skildring af Alma, er aldrig faldet mig ind, 
men jeg maa sige, at Alma ikke er Louise E. saa ganske ulig" (Med
delelse fra Provst Th. Elmquist). — Til 2. Der sigtes til Ligheden mel
lem Skildringen af Alma i Adam Homos o. Sang, kulminerende i Linierne: 
„Med et i Øjet ses hun alle stikke — Hun, Perlen, som man havde 
før ladt ligge", og Billedet af Perlen i Digtet af samme Navn. Til 3. 
Navnet Alma er — som ofte paavist — typisk ligesom Adam. Den 
her opstillede og (af mig) som usikker betegnede Formodning gælder 
dets „Bitone". Jvfr. II, 106. Til 4. Se II, 67. Jvfr. „Ivar Lykkes 
Historie" III, 2 1 , 26, (P.-M. II, 191) der tydeligt gælder samme 
Situation. I Klubben Harmonien (se Rasmus Nielsen, Aarhus i Fyrrerne 
S. 80 f.) og ved Assembleerne paa „Apotekerens Loft" (I, 21 f.) mødtes 
Biskop P.-M.'s Sønner i Aarhus 1836 med Byens borgerlige Selskab. 
L. E. var ikke intim i Bispegaarden. (Tradition fra Vilhelm P.-M. — se I, 
21 — gennem hans Datter, Generalinde Søltoft). - - Til 5. Se I, 41 ; Aarhus 
Stifts-Tidende 1868 Nr. 270. - Til 6. Se I, 14 1. - Til 7. Se II, 68,1, 12 f 
(ikke: 2), 42. Jvfr.: „Det fortælles, at Louise E. gav Pal.-M. den Tanke, at 
hun ikke gengældte hans Følelser ved en Gang, da han vilde sige hende 
Farvel paa Grund af Bortrejse fra Aarhus, at blive staaende med 
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Hænderne paa Ryggen i Stedet for at række ham Haanden. Om dette 
skete af den L. E. medfødte store Tilbageholdenhed og Reserverthed, 
eller fordi hun maaske havde hørt om hans Sværmerier (han var jo 
meget let fængelig) og troede, at han ikke holdt riglig af hende, tør 
jeg ikke afgøre" (Meddelelse fra Provst Th. Elmquist). — Til 8: I, 4-1 f, 
II, 68 f. Jvfr. Meddelelsen til 7 og Udg. I, 525. Videre: „Hun [L. E.] 
var saa undselig med at vise sine Følelser, at han misforstod hende, 
udtydede det som Kulde og rejste bort. — — Nutildags vilde en saadan 
Undseelse hos en ung Pige vel synes latterlig eller i al Fald højst for
underlig, men jeg, der har kendt hende, forstaar det bedre. Det var en 
Ejendommelighed ved hele Slægten, en stor aandelig Blufærdighed, en 
Indesluttethed og Generthed for at lade sine Følelser komme frem. Kys 
og Kærtegn kendte de ikke til, og skønt de alle var uhyre aandslivlige 
og talende — og altid om noget godt og interessant — saa var de 
meget tavse m. H. t. hvad de oplevede i deres Indre, det holdt de hos 
sig selv" (Meddelelse fra Fru Helene Lunøe). — Til 9. Dette kan med 
Sikkerhed antages at have været et af P.-M.'s stærkeste Motiver til ikke 
at forlove sig med L. E. Jvfr. I, 35, 134, 141; 103, 145. — Til 10. 
De „bange Anelser", der fremhæves i Skildringen af Adams og Almas 
Afsked i „Adam Homo" 6. Sang, udtaler P.-M. i sit eget Navn ved Skils
missen fra L. E. i Digtet „Billedet" (I, 39). 

V. C. P. Sikkert er, at Bevisførelsen er typisk for den Maade, hvorpaa 
V. A. gør endog de Kvindeskikkelser, Paludan-Muller formede under Fru 
Gharites Varetægt, til et med hans gamle Flammer. Det kan være, der 
er noget om det, men det kan lige saa godt være, der ikke er det. 

V. A. Nej, det kan ikke være og lige saa godt ikke være. Det er 
saadan. Jeg har i min Bog paavist Mot ive t Adam-Alma's Udvikling i 
P.-M.'s Poesi — fra Pipi og Lillemund over Alf og Rose til Apollon og 
Dryaden — og knyttet det saa fast til en gennem forskellige Vidnesbyrd 
fuldt afhjemlet O p l e v e l s e , P.-M.'s Møde med og Skilsmisse fra L. E. i Aar
hus i 1836, at Digtning og Virkelighed ses at modsvare hinanden, ikke blot 
m. H. t. Personerne (Naturbarnet, Rosen, Dryaden, Gartnerdatteren — 
Luftprinsen, Alfen, Digterguden, den unge Adam Homo) og deres ind
byrdes Forhold (Mødet, Skilsmissen og det i Erindringen bevarede „Billede"), 
men i de enkelte afgørende Situationer (f. Eks. den nægtede Blomst). 

VI. C. P. „fristes" (i Anl. af den II, 141 fremtrædende, men ingen
lunde „ligesom (!) til yderligere Bekræftelse af Identiteten" fremhævede 
Lighed mellem Almas og L. E.'s senere Liv og Død (i 1877!), til at 
spørge V. A., om „P.-M. maaske var clairvoyant". 

V. A. ,svarer ikke paa slige grove Spørgsmaal'. Der staar ellers 
tydeligt nok (II, 140), at Alma-Skikkelsen her er løst ud af Forholdet til 
den oprindelige Model. 

VII. C. P. Dione (i „Danserinden)" er Henriette Friderichsen, hvilket 
bl. a. fremgaar af, at Væghøjden i Salen paa hendes Landsted Farumgaard 
efter V. A.'s Maalinger (II, 36) er den samme som i Diones Villa: „omtrent 
halvsjette Alen" (!). 

V. A. Af mine ,Maalinger" m. m. fremgaar kun, at „Sommerhvile" 
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er Farumgaard. At H. F. har været Model til Dione, bevises ved den i 
det enkelte fremtrædende Lighed mellem Skildringen af Dione og den 
Elskede i Digtet „Tilbagefald" (læs de to Steder in extenso!). At det 
p e r s o n l i g e Forbillede for Diones og Charles' Kærlighed har været netop 
P.-M.'s Forhold til H. F., vises især ved de Træk, hvorved Fiktionen ad
skiller sig fra det l i t t e r æ r e Forbillede for denne Fremstilling (Juan og 
Haidee i „Don Juan") (II, 41 f.). 

VIII. C. P. finder det uforsvarligt at støtte den II, 39 fremsatte, sær
deles rimelige Formodning, at P.-M. har skildret Diones Vanvid efter hvad 
han vidste om sin Moders Sindssygdom, ved en 40 Aar senere indført 
Ændring i Teksten. 

V. A. finder intet urimeligt i, at P.-M. saa mange Aar efter yder
ligere har betonet denne Lighed, som, forudsat at den fra først af var 
ham bevidst, ikke senere kan være gaaet ham af Minde. 

IX. C. P. mener — da Bekendtskabet mellem Alexander Vinet og 
P.-M., efter hvad jeg har oplyst I, 168, „synes at indskrænke sig til et 
Par Samtaler" — at der ingen Grund er til at tillægge hans Personlighed 
og Ideer en afgørende Virkning paa P.-M.'s Udvikling. 

V. A. P.-M.'s Hengivenhed for Vingts Personlighed bevidnes af 
Fr. Langes Biografi (S. 115), hvor der siges at have været „varmt Ven
skab" imellem dem. Hans Forhold til Vinets Skrifter og Ideer er uaf
hængigt af Arten af deres Bekendtskab. Forfatteren Svend Leopold med
deler mig, at Vinets Indflydelse efter hans Mening spores stærkt i Charite 
P.-M.'s Religiøse Studier. Jeg har ikke undersøgt dette. 

X. C. P. „Et lignende (!) tilfældigt og flygtigt Møde med Fyrmester 
Kristian Fabers Grav paa Nakkehoved skal (I, 199 — 200) have været af
gørende for, at Sceneriet i Ahasverus blev henlagt til en Kirkegaard ved 
Foden af et Bjærg, paa en Brink ved Havet." 

V.A. I Udg. III, 371 linder G. P. det mærkeligt, at Nakkehoved i 
Prologen til Ahasverus er „anbragt blandt Minder om Fortids Liv og 
Daad" og formoder ved Hjælp af Registret til Trap, at Digteren har tænkt 
paa et andet N. (ved Rørvig)! Men Sagen er sikker nok. P.-M. havde, 
efter hvad jeg har oplyst af de hos Fyrmesteren bevarede Fremmedbøger, 
besøgt Nakkehoved (og rimeligvis overnattet der) d. 8. Juli 1853, umid
delbart før han begyndte at digte Ahasverus. Fortidsmindet er den (af Faber 
selv) omdannede Kæmpehøj, der vil forekomme enhver, der ser den, som 
gjort for Ahasverus til at putte sig i. Paavisningen af Nakkehoved-Naturen 
som Stemningsbaggrund for Ahasverus ligesom Fredensborghaven for Paradi
set (I, 192) regner jeg blandt de sikreste Bidrag, min Bog bringer til at belyse 
den digteriske Fantasis Evne til at omdanne Virkeligheden til sit Brug. 

XI. C. P. Et Møde af en noget anden Art (!) mellem Frederik VII og 
P.-M., da den sidste blev Ridder, er (I, 231 ff) „den skælmske lille Kim" 
til Mødet mellem Alexander den Store og Kaianus. 

V. A. Netop s k æ l m s k . Det Brev, hvori P.-M. fortæller om dette 
Møde, danner hos mig en meget spøgefuld Overgang fra den æstetiske 
Gennemgang af „Kaianus" til Paavisningen af, hvorledes Tidsforholdene 
spejler sig i det historiske Digterværk. 
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XII. C. P. paataler tilsidst Dokumentationen af den Maade, hvorpaa 
P.-M.'s Erindringer fra Præstegaarden i Kerteminde indflettes i Skildringen 
af Adam Homos Barndomshjem i Præstegaarden ved Vejle. 

V.A. udtrykker sig ogsaa paa dette Sted (II, 56f) halvt spøgende, 
men mener fremdeles, at de fremhævede Smaatræk tjener ret vel til at 
røbe baade Stedets og Milieuets og, især, Digterens Fynskhed. 

Hermed har jeg søgt at gendrive alle Enkeltbederne i Hr. Carl S. 
Petersens „Anmeldelse". 

Saa vidt jeg ser hviler detle Angreb paa en Miskendelse af min 
Bogs tydeligt udtalte Hensigt, i et typisk Eksempel at belyse den poetiske 
Produktion gennem alle dens Stadier: de sjælelige Tilskyndelser (person
lige Forudsætninger og Oplevelser, litterære og historiske Indtryk m. m.) 
— de digteriske Motiver — de poetiske Ideer. Vilh. Andersen. 

ANTEGNELSER TIL DE „TOLV PARAGRAFFER" 

Lad os tage Vilh. Andersens „Paragraffer" baglæns, ligesom han i 
sin Bog jævnligt gør med Paludan-Muller. 

XII. V. A. mener fremdeles, at de fremhævede Smaatræk tjener 
„ret vel" til at røbe „baade Stedets og Milieuets og, især, Digterens 
Fynskhed". C. P. havde altsaa Ret i, at Digterens Fynskhed, som ifølge 
hans Daabsattest tør betragtes som en Kendsgerning, er det eneste, han 
røber — hvis da Rimet gjeme—Ær'n'e er specifik fynsk. Ellers havde 
V. A. næppe betegnet denne sin alvorlige Bevisførelse II 57 som „halvt 
spøgende". Spøgende er det maaske nu ogsaa, naar V.A. siger (II 56), 
at P.-M. „taler om Vejle-Vande og Vejle-Maane med samme Stolthed som 
hans Bysbørn nu til Dags om Maauen i Kerteminde". For da ikke at 
tage Sagen for gravalvorligt, skal C. P. oplyse, at en anset Litteratur
historiker af „Biblioteks-Skolen", der hvert Aar tilbringer sin Ferie i Kerte
minde, aldrig har sporet en særlig Forkærlighed for Maanen i denne 
P.-M.'s Fødeby. 

XI. Den lille Kim til Palmen Kaianus finder V. A. stadig er skælmsk 
— „netop skælmsk*. C. P. finder stadig det samme. Men at det over 
2 Sider lange diplomatarisk gengivne Brev, hvoraf Kimen er groet, nu 
betegnes som „en meget spøgefuld Overgang", forbavser ham — og 
med Rette. 

X. C. P. indrømmer selvfølgelig, at det i Prologen til „Ahasverus" 
omtalte Nakkehoved er det ved Gilleleje, og skal rette Vdg. III. 371 i 
en eventuel ny Udgave. Men selv om Fyrmesterens Grav er en om
dannet Kæmpehøj og altsaa et „Fortidsminde", er det foreløbig kun et 
subjektivt Postulat, at den „vil forekomme enhver, der ser den, som 
gjort for Ahasverus til at putte sig i" (ti hvorfor?). V.A. har puttet 
ham i den, enhver af os andre kan med samme Ret hale ham op igen. Men 
alligevel regner V. A. altsaa dette subjektive Postulat — og af et saa-
dant alene bliver der aldrig nogen objektiv Sandhed — blandt de 
„sikreste" Bidrag til at belyse „den digteriske Fantasis Evne til at om-
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danne Virkeligheden til sit Brug*. Naar første Prioritet er saadan, saa 
Gud bedre os for anden og tredje. 

IX. V. A. siger, „at C. P. mener, at der ingen Grund er til at 
tillægge hans (Vinets) Personlighed og Ideer en afgørende Virkning paa 
P.-M.'s Udvikling". Nej, C. P. ytrer ikke nogen saadan Mening, men 
påaviser, at V. A.s Undersøgelser desangaaende er faldet negativt ud, 
men ved Postulat vendt i positiv Retning. Hr. Svend Leopolds Med
delelse kommer post festum, det er V. A.s Bevismetode, det drejer sig om. 

VIII. C. P. finder stadig intet urimeligt i, at P.-M. saa mange Aar 
efter yderligere betoner en Lighed mellem Diones Vanvid og hans Moders 
Sindssygdom — „forudsat at den fra først af var ham bevidst", men 
V. A. skylder stadig Bevis for, at denne Lighed var fremme i P.-M.'s 
Bevidsthed ved det Sted, hvor Texten senere er ændret; intet i den op
rindelige Text tyder derpaa, og altsaa slutter V. A. i Ring — naturligvis 
uden selv at være sig det bevidst. 

VII. Af V. A.'s videnskabelige Undersøgelser paa Farumgaard frem-
gaar begribeligvis ingenting. Digtets „omtrent halvsjette Alen" er rent 
parodisk som Udgangspunkt for et exakt Bevis, og af de andre Led 
passer hvert andet og hvert andet ikke. At man fra Salens Altan „ikke 
mere" ser Havet, hvad man gør fra Diones Villa, har V. A. utvivlsomt 
Ret i, men Spørgsmaalet er, om man nogensinde har kunnet det. Maa 
vi faa det oplyst. C. P. har læst Skildringen af Dione og „Tilbagefald" 
in extenso; fraset de dunkle Lokker, do. Øjne og det af Tungsind slørede 
Blik har han ingen Lighedspunkter kunnet finde, altsaa ingen slaaende, 
desuden savner han hos Dione Henriette F.'s uharmoniske, lunefulde Sind. 

VI. C. P. har ikke rettet det „grove" Spørgsmaal til V. A , om 
„P.-M. maaske var clairvoyant"; C. P. siger netop, at „clairvoyant var 
P.-M. dog vel ikke?", hvori ligger en Antagelse af, at paa dette Punkt 
kan der vel ingen Divergens finde Sted mellem Forf. og Rec.; derimod 
spurgte C. P., hvad Meningen saa var med den opbyggelige Sammenstil
ling af Almas og Louise Elmquists s e n e r e Skæbne, og derpaa har han fore
løbig kun faaet det Svar, at Alma i hendes senere Aar er „løst ud af 
Forholdet til den oprindelige Model". Men saa maa han virkelig spørge, 
om den opbyggelige Sammenstilling saa ikke mister al Mening'? 

V. V.A. mener at have „paavist Mot ive t Adam-Alma's Udvikling 
o. s. v. og knyttet det saa fast til en . . . . fuldt afhjemlet Op leve l se 
. . . . i 183G, at Digtning og Virkelighed . . . ses at svare til hinanden". 
Hvad V. A. har „paavist", er i det højeste en vis Lighed i Forholdet 
Mand-Kvinde i „Adam Homo" og de ældre Værker, men Tilknytningen 
til den „fuldt afhjemlede Oplevelse" — den, for at bruge V. A.'s Ynd-
lingsord, „fordamper" for Næsen af en nøgtern Læser. Selve Hoved-
exemplet (den nægtede Blomst) duer slet ikke, thi den nægtede Blomst 
forekommer kun i en enkelt af Traditionerne om Louise Elmquist, og 
ved Parallelstedet i „Adam Homo" er der ingen nægtet Blomst, men 
kun en Beklagelse fra Almas Side over ikke at kende „Begyndelsen af 
Blomstersproget" — iøvrigt et Frieri, der fører til Forlovelse samme 
Dag. Men ved de V. A.'ske „Paavisninger" spiller det en underordnet 
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Rolle, om Virkeligheden og Digtningen passer halvt eller helt eller mod
siger hinanden; for passer de ikke, saa passer de alligevel, fordi Virke
ligheden da er omformet eller (I 141) skal skjules — kort sagt, de skal 
passe, hvad enten de vil eller ej. Er der et genstridigt Aarstal som i 
det foreliggende Tilfælde Generalinde Søltofts „sandsynligvis i 1835", 
rettes det imperatorisk, uden Begrundelse, til 1836 (I 42); mangler det, 
som ved Digtene „Sorgen", „Tilbagefald" og „Billedet", laves det (I 
52, 81, 91), saa det passer til Hypotesens indre Grunde. Ringen er 
sluttet. „Det er saadan". 

IV. V. A. giver nøjere Begrundelse af sin Sammenstilling Alma-
Elmquist (??), men det er altsaa post festum. Synderligt nyt faar vi dog 
ikke at vide, udover det, at L. E. havde dybe blaa og sjælfulde Øjne 
(Alma: „Øjet, der Violens Farve fik"), og at Traditionerne om P.-M.'s 
og L. E.'s Møde og Skilsmisse afviger indbyrdes. Mødet i Klubben 
„Harmonien" er aabenbart lavet af V. A. efter Scenen i „Adam Homo" 
og „Ivar Lykke" og dernæst brugt som Parallel til disse. At P.-M. første 
Gang traf L. E. i „Harmonien", er altsaa et Postulat for at faa Ringen 
sluttet. Der henvises til Aarhus Stifts-Tidende 1868 Nr. 270. Dér faar 
vi at vide, at L. E.'s Fader var en munter og selskabelig Mand, medens 
Almas var munter og uselskabelig — altsaa passer det. At Ordene: 
„Billedet: Perlen" sigtede til, at samme Substantiv (Perlen) forekommer 
som Betegnelse for Alma og i Digtet af samme Navn som Betegnelse 
for Himmeriges Rige, faar vi bekræftet, og altsaa glipper Parallellen og-
saa her. — V. A.'s gaadefulde Ord „Frygten for at betro sig helt til 
den tilsyneladende lidet udviklede Veninde" forklares nu ved den haand-
gribelige Selvmodsigelse, at „dette kan med Sikkerhed antages at have 
været et af P.-M.'s stærkeste Motiver til ikke at forlove sig med L. E.", 
men P.-M. vilde jo forlove sig med hende, „ligesom" Adam Homo 
havde forlovet sig; det var L. E., som ikke turde, „ligesom" Alma turde. 
Parallellen passer altsaa — d. v. s. tværtimod. Og lige saadan med de 
„bange Anelser" hos den ene adskilte uforlovede og de to forlovede, 
som først skal skilles. — I en eventuel ny Udgave af Udv. Sier. I, Indl. 
22 skal C. P. gærne slette Charite Borch = Alma, men at sætte V. A.'s 
Protegé i Stedet skal han vel vogte sig for. 

III. De indre Grunde til, a tL. E. har inspireret P.-M. til „Sejladsen", 
faar vi nu post festum. De bestaar navnlig i følgende Parallel, om 
hvilken Læseren selv maa afgøre, om den er sikker nok til at omstyrte 
Traditionen, hvad den muligvis kan: 

Billedet. Seiladsen. 
Dit Billed fulgte mig: Dog — hvad vugges hist paa Dybets 
Af Havets blanke LSølgeflod Vande? 
Det yndigt liæved sig . . . . Samme Billed som i delte Bryst! 
Da lyste klart dets Øiepar Dunkle Lokker om en yndig Pande, 
Med overjordisk Ild, Øine, straalendo af Haab og Lyst. 
Da bølged Haarefs rige Flod Frem mod mig det svæver fra det 
Omkring den hvide Kind, Fjerne, 
Da v;indred let den lette Fod . . . . Nær og nærmere paa lette Fod, . . . . 
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II. At II. F. dækker nogle af P.-M.'s Kvindeskikkelser og har Part 
i andre, bekræfter V. A. med ny Ord, men hvorfor, naar Begrundelsen 
stadig er den samme, d. v. s. beror paa V. A.'s Paastand? 

I. Digtet „Perlen" er stadig et typisk Exempel paa Familietradi
tionernes og V. A.'s Skrøbelighed. Fred. Lange knytter det til Forlovelsen 
1838 med Charite Borch, skønt Digtet blev offentliggjort 1. April og Forlovel
sen efter Traditionen foregik kort forinden i en Robaad paa Farum Sø — altsaa 
senest i Marts! Afskriften af Digtet i Brev til Molbech af 10. Juli 1836 
omstyrter denne i sig selv forvrøvlede Tradition og viser, at Digtet er 
skrevet ved Midsommertid dette Aar i Aarhus. Charite Borch gaar altsaa 
helt ud af Spillet, H. F. og L. E. eller en anden af de tidligere Flammer 
bliver tilbage som Muligheder, og en af Aarhusveninderne (deriblandt 
L. E.) er mest nærliggende. Men — Forudsætningen er, at Digtet over
hovedet er skrevet med Tanken paa en Kvinde. Det paastaar V. A., 
men intet i Digtet tyder derpaa, mindst af alt den oprindelige Titel („Køb
manden"); det er skrevet over et Bibelsted, ingen Kvinde nævnes, Køb
mandens Situation (fjernt fra Hjemmet) er stik modsat P.-M.'s, Købman
den har ofret alt for at besidde Perlen (Himmeriges Hige), P.-M. har 
intet ofret og ingen Perle (Kvinde) vundet. Grumme barokt vilde det 
ogsaa være, om P.-M. kort efter Affattelsen skulde sende den gnavne 
Molbech et „Kærlighedsdigt", som V. A. kalder det (I 82), med Titel 
„Købmanden" og en Henvisning til Matth. 13, 45, 46 til Trøst for hans 
tunge Sind. Hvorledes vilde mon V. A. have tolket dette Digt, hvis han 
havde faaet det til Behandling, før Traditionen om L. E. var draget 
frem? belagt med Virkelighed skulde det vel have været? vilde han 
trods alt have taget sin Tilflugt til den uopslidelige H. F. eller brugt 
Købmandskonen i højrød Kjole, som P.-M. efter Traditionen kurede saa 
voldsomt til, at hendes Bulbider af en Mand klagede til hans Fader 
Bispen? Og overhovedet, siden han traf denne Perle paa et Klubbal, hvad 
vi stadig ikke véd, at han gjorde med L. E., var her saa ikke en alvor
lig Grund for V. A. til at undersøge, om ikke Mødet mellem Adam og 
Alma og andet, som nu tynger paa L. E.'s Skuldre, kunde lægges over 
paa den unge Frue? Der vilde vel nok foruden meget, som ikke passede, 
kunne findes noget, der passede — og det vilde være ganske i Meto
dens Aand. 

Mit Angreb beror altsaa stadig ikke paa en Miskendelse af Hen
sigten med V. yl.'s Bog, men paa en Underkendelse af Udførelsen. 

Carl S. Petersen. 


