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TO FJÆRNE RUNESTENE 
FRA GRØNLAND OG AMERIKA 

AF 

WILLIAM THALBITZER 

Indledning. 

n^sta ok niSr 
nam ek upp riinar 
æpande nam; 
fell ek aptr pa3an. 

De to fjærneste runestene jeg veed om er henholdsvis fra den lille 
ø Kingigtorsuaq „højt knejsende fjæld", som ligger i skærgården 

20 km nord for kolonien Upernavik i det nordlige Vestgrønland, på 
72°58' n. br., — og fra Minnesota i nærh. av landsbyen Kensington, 
som ligger på omtr. 47° n. br. 96° v. 1. vest for de store søer. (Minnesota 
er kaldt „Amerikas Finland", de tusen søers land). 

Begge disse stene fortæller om vikingeagtig opdagerfærd, den ene 
udgået fra Grønlands nordbobygder og nåt langt op mod nord, den 
anden fra Skandinavien via Grønland til Vinland og derfra langt 
vestpå. 

Den første sten blev fundet i 1824 av en grønlænder Filemon og 
blev samme år hjemført til musæet i København, hvorfra den senere 
„er bortkommet på en hidtil uopklaret måde". Den var meget lille, 
kun 10 cm lang. Man har heldigvis en kopi av stenen og gode tegninger 
av indskriften. Alle runekyndige anerkender indskriftens ægthed og 
ælde; den skønnes at stamme fra omved 1300. 

Den anden sten, den amerikanske fra Minnesota blev fremgravet 
i 1898 av en svensk bonde, en farmer ved navn Olof Ohman, da han 
ryddede et gammelt piletræ på sin jord oppe på en bakke, en forhen
værende ø. Bonden fandt den i jorden imellem rødderne, hvor den 
efter træets alder at dømme må ha ligget i mange år (over 50). Det er 

Danske Studier 1940-47. 1 



2 WILLIAM THALBITZER 

en langagtig. sten (78,7x40,6x15,2 cm) som vejer henved 100 kg. 
Indskriften er lang og daterer sig selv med en slags „runetal", d. e. 
penta tiske talsif re (arabisk talsystem) til året 1362. De 220 store 
tydelige runetegn er ordnet i 12 regelmæssige linjer, hvorav de tre 
står på en kantside av stenen. Geologer der har synet stenen erklærer 
runerne for at bære præget av lange tiders forvitring. 

Men der er i indskriftens indhold visse underligheder, som taler 
imod dette indtryk. Indskriftens ægthed blev da også draget stærkt 
i tvivl av de amerikanske runekendere som først fik den at se eller 
fik et fotografi av den, professorerne O. J. Breda ved Minnesota Uni
versitet og G. O. Curme i Evanston. Det er nu henved 50 år siden. 
Den forekom dem at indeholde engelske ord som from, of, dead, ilhj 
og flere andre besynderligheder, mans „mænd", rise „en rejse" osv., 
der syntes dem fuldstændig uforklarlige på en runesten. Visse opgivel
ser på stedet førte uheldigvis til at mistanken rettedes mod en svensk 
immigrant, en i visse egne av Minnesota omflakkende skolelærer, op
rindelig en avsat præst fra Sodermanland „der måske halvvejs hade 
glemt sit modersmål", en god bekendt av den svenske bonde, som hade 
fundet stenen. Han skulde tilmed ha ejet en svensk lærebog, hvori der 
fandtes et runealfabet. Manden var død et par år inden stenen blev 
fundet. Men flere andre på egnen blev forhørt i sagen, altså blot ikke 
„den skyldige", hvis han da var den skyldige. Udover det første ind
tryk fandt der ingen dybtgående filologisk undersøgelse av indskriften 
sted; og efter min opfattelse er der til dato heller ikke foretaget en 
sådan. Stenen har ganske vist været fremstillet i Frankrig og Norge og 
gav dengang anledning til livlige diskussioner i pressen, især i årene 
nærmest efter 1908, da den norske amerikaner Hjalmar R. Holand, 
boende i Minnesota, hade købt den av Ohman og kastet sig over stu
diet av runer m. m. Han skrev først om fundet i Skandinavien (17. jan. 
1908), en av de førende aviser derovre. Han mente at filologerne hade 
dømt stenen under fejle forudsætninger, især disse at den tilhørte den 
gamle Vinlandsperiode og var skrevet på oldislandsk — og så tilmed 
fandtes gemt i jorden så umådelig langt borte fra Atlanterhavskysten 
osv.! Det sidste var jo rigtigt nok. Men Holand kunde fremhæve en 
overraskende forklaring, der retfærdiggjorde årstallet 1362 og det fjærne 
findested. Det syntes imidlertid at den første professorkendelse om at 
stenen var et oplagt bedrageri, en „clumsy fraud", hade gjort et uimod
ståeligt indtryk. Selve den vægtige videnskabelige fordømmelse og 
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pressens latterliggørelse lå som en dødvægt over problemets leve
dygtighed. Rygter av den art er svære at avlive. 

Den fordægtige sten er nu opstillet i en bank i Alexandria, Minnesota, 
stadig banlyst av runologerne — medens den utrættelige Holand har 
fortsat sine private studier over skandinaviske runer, middelalderlige 
dialekter og nordisk arkæologi og skrevet tre meget indgående bøger 
derom og andet mere igennem 40 år (jvf. s. 14, fodn. 1). 

Længe hade også jeg holdt Kensingtonstenen for et falsum. Især 
Finnur Jonsson bestyrkede mig deri. Imidlertid er der fra tid til anden 
fremkommet visse nye data, i arkæologien, runologien, filologien, som 
berører denne sag. Lad mig her blot nævne Axel Kocks studier om de 
middelalderlige svenske dialekter. Mere vil fremgå av det følgende. 
Det forekommer mig at der efterhånden er ved at falde et nyt lys over 
dette forbløffende fund fra det fjærne vest: jeg kan ikke andet end 
vakle i min tvivl og tvinges til at se sagen fra den anden side. Ikke 
blot Holands bøger men mine egne efterforskninger har hjulpet mig 
på gled1. Jeg vil hævde at denne sag i sin helhed er værdig til at revi
deres: det forekommer mig at indskriften trods alt kan være ægte. 

Jeg skal ikke opholde mig ved de mange fund av formentlig middel
alderlige oldsager, som er gjort i stenens nære eller fjærnere omegn, 
indenfor og udenfor Minnesota (beskrevne i Holands bøger); det må 
være arkæologernes sag. Men jeg vil holde mig til indskriftens indre 
sproglige og historiske kriterier og skal prøve på at fremstille hvad der 
tykkes mig at tale for dens sproglige troværdighed. Dette indeholder 
da en opfordring til andre, mere kompetente end mig, om atter engang 
at vise sagen opmærksomhed. 

Men nu først til Grønland I 

1 En enkelt stemme fra kompetent hold, der ialtfald ikke har stillet sig avfejende 
som de fleste andre nordiske filologer, er Hjalmar Lindroth's. I et brev til prof. 
Richard Hennig (forf. av Terræ incognitæ I—III 1938), som er offentliggjort i 
Petermanns Geograph. Mitteilungen 1938 (89—90) avvejer han nevtralt pro et 
contra og indrømmer at undersøgelsen hidtil har været overfladisk. Tegn står mod 
tegn. „Det sidste ord er ikke sagt endnu", skriver Lindroth. 
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I. 

KINGIGTORSSUAQ-STENEN 

FRA OMEGNEN AV UPERNAVIK, 

NORDVESTGRØNLAND 

Det er en sten av sortgrå el. mørkegrøn kvartsskifer, med en glat 
flade for indskriften, fundet på den stenede grund ved siden av en 
meget gammel og stærkt forfalden stenvarde, hvori stenen sandsyn
ligvis oprindelig har siddet indstukket. Tæt ved, på toppen av den 
samme ø, ses der to lidt mindre varder, således at de alle udgør hjør
nerne av en ligesidet trekant. Disse varder har muligvis pejlet ret
ningen til et fastere opholdssted for de mennesker, der.har rejst dem 
herude på øen og selv har overvintret nærmere inde. ved indlandet. 
Den lille runesten — udentvivl verdens mindste i mål, men den ind
holdsrigeste av alle Grønlands, hidtil fundne runeindskrifter — blev 
samme år som den var fundet hjemsendt til København med W. A. 
Graah på hans første Grønlandsrejse (1823—24). 

Rasmus Rask tydede, den hjembragte indskrift og skrev allerede 
d. 2. november samme år en redegørelse, kortfattet, men for den tid 
meget kyndig og skarpsindig, offentliggjort av prof. Finn Magnusen i 
Antiqvariske Annaler1. Rasks tydning har holdt stand, idet den næsten 
uden ændringer gentas av indskriftens senere tolkere Finnur Jonsson 
(1914) og Magnus Olsen (1932); de nærer blot nogle betænkeligheder 
overfor tydningen av de sidste ord og lønrunerne2. Der næres ingen 
tvivl om runeindskriftens ægthed — omend FJ dog har overvejet 
denne mulighed, fordi der i Nordgrønland dengang bode en islænder 
i det nordligste Grønland, ansat en tid som bestyrer i Godhavn på 
Diskoøen og som sådan regnskabsførende bestyrer av Upernavik. 
Så højt mod nord som til Upernavik kom denne islænder dog først i 
1825, altså året efter at runestenen var blevet opdaget. Islænderen 

1 Rask i Antiqvariske Annaler IV, 1827 (309—342 og 367—378) siteret av 
Finn Magnusen, som også senere skrev om indskriften i Grønlands historiske Mindes
mærker III, 843 (1845). Jvf. Rafn i Antiquiiales Americanæ 347—355 (1837), 
begge steder med tegninger av stenen, (tavler IX og VIII). Jfr. også Pingel i Nord. 
Tidsskrift f. Oldkyndighed, I, 108; og Liljegren, Runlara (1832) 157, anm. og 211. 
2 Finnur Jonsson: Runestenen fra Kingigtorssuak (D. grønlandske Selskabs 
årsskrift 1914). — Magnus Olsen: Kingigtårssuark-stenen og sproget i de grønlandske 

' runeindskrifter (Norsk tidsskr. f. sprogvidenskab, V. 1932). 
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var medlem av D. kgl. nord. Oldskriftsselskab. Forresten var den 
første missionær i Upernavik, der i 1779 blev sendt derop, også en ind
født islænder1. — Og at de mærkelige varder deroppe allerede mange 
år før hade vakt en ikke blot lokal opmærksomhed iblandt grønlæn
derne og de danske i Nordgrønland, fremgår av nogle udtalelser i Paul 
Egedes grønlandske Journal (trykt 1788), hvorom jeg har skrevet 
andetsteds2). Rasks tydning ser således ud: 

Ellingr Sigvap sonr ok Bjanne Tortærson 
ok EnriQi Osson laugaråaginn fyrir gangdag 
hl65u varSa te . . ok ruddu MCXXXV 

„På årstallets forklaring lægger jeg dog aldeles ingen vægt" skriver 
Rask; og FM forsyner det med et (?)3. 

I Finnur Jonssons gengivelse har indskriften følg. form (og tolk
ning): 

a) ellikr: sikvaps: son:r. ok: baanne: tortarson: 

b) ok: enripi. osson: ok laukardak. in: fyrir. gakndag 

c) hlopu. uardate. okrydu: . . . ( ? ) . . . 

„Erlingr Sigvatssonr ok Bjarne poroarson ok EnriSi Oddson 
laugardaginn fyrir gagndag (gangdag) hld5u varQa o e . . . ok rydu?— 

Som det ses av indskriften (fig. 1), står der et initialtegn i linjerne 
a og b, som ikke er ænset i tolkningen, idet både Rask, FM (Finn 
Magnusen) og FJ (Finnur Jonsson) har regnet disse „fortegn" for 
ornamentale streger uden mening. Således så de to førstnævnte for
tolkere også på disse „begyndelsestegn eller prydelser", men anderledes 
på indskriftens slutningstegn, de sex lønruner i c, idet både Rask og 
FM, begge dog med nogen tvivl, vilde læse et årstal i disse tegn, således 
at de skulde dække latinske bogstaver (MCXXXV), et på vore ældre 
runesten ellers ukendt fænomen. Derimod vilde dette træk, et årstal i 
forbindelse med en meddelelse, nok kunne forventes på en sten som 

1 Paul Egedes Efterretninger om Gronland (1788) 249. (og Finnur Jénsson i anf. 
skr. 321). 2 W. Thalbitzer: Nordboerne ved Upernavik (Grønl. Selskabs årsskrift 
1945).— Finnur J6nsson: Grønlandske Runestene (G. S. årsskrift 1916). 3 An-
tiqv. Annaler (1827) 311 og 318. 
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denne, der ikke tilhører den almindeligste art av runestene, gravstene 
o. s. v., men snarere kan sammenlignes med tidens kalendermeddelelser, 
diplomer og andre daterede dokumenter, hvor et årstal i reglen findes 
anført over diplomet, sjældnere ved slutningen1. Da denne indskrift 
i lighed med de fleste diplomer anfører en dato: lørdagen før gangdag, 
vilde der være al grund til at vente et årstal anført. Uden det vilde 
datoangivelsen egentlig være ret meningsløs. Allerede FM gør nøjagtig 
rede for hvad der efter hans indsigt menes med datoangivelsen; den 
betegner ifølge de gamle kalendere og andre katolske kilder d. 25. april*. 
Det er et tidspunkt, da havet mellem skærgårdsøerne i det nordlige 
Grønland altid er tilfrosset og altså enhver mulighed har været ude
lukket for at de tre overvintrende mænd kunde slippe hjem i deres 
fartøj. De har åbenbart trængt hårdt til hjælp udefra, såsnart isen 
vilde bryde op, hvad næppe sker før sidst i juni eller først i juli. De 
ulykkelige har da oprejst varderne dels som signaltegn, der skulde 
gøre eventuelle landsmænd sydfra opmærksomme på deres opholds
sted, dels som en efterladt beretning om deres færd, hvis de skulde om
komme. Varden med runeindskriften på stenstikken er da rejst av 
mændene som en evt. posthum meddelelse til dem, der savnede dem 
og måske søgte efter dem. 

Rask og FM formåede ikke at finde nogen overbevisende tydning 
av indskriftens avsluttende lønruner. Tydningen av disse som et 
årstal hvilede nærmest på gætværk, omend de søgte at bringe deres 
formodninger i overensstemmelse med de oplysninger de mente at 
kunne hente i gamle skrifter og kalendere. F. Jonsson gav ganske op 
overfor de mystiske tegn. 

Derimod indlader i vore dage Norges store runekender Magnus 
Olsen sig på at forklare tegnene som skjul for et magisk ord, der kunde 
passe ind i den foregående sammenhæng. Efter hans mening skal disse 
lønruner udfylde de sidste egentlige runeord ok ryddu (der måske på 
grund av hastværk savner et skilletegn). MO læser dette som ok rfindu 
„og runede" d. e. „og skrev runer" — med samme y-rune som i fijrir 
og med en omskrivning av / (for d), der påviseligt har flere analogier i 
runologien (jvf. også her Ellikr for Ellingr), — en som det forekommer 

1 Diplomatarium Norvegicum (Kra. 1847) hvor no. 237 ender således: „septimo 
ydus Martii, anno domini M°CCG° XXXVJ" (d. e. 9. marts 1336) og no. 252: m°ccc° 
XXX qvarto Idus Julii (= 12. Juli 1338). 2 Finn Magnusen i Antiqvar. Annaler 
1827, 318—320. 
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mig smuk og sindrig læsning. Og derefter udlægger han lønrunerne som 
vel eller vit, altså det hele som: „og runede vel (el. vidt)". Det gør mig 
ondt at jeg må finde denne sidste del av hans løsning — hans tydning 
av lønrunerne — usandsynlig; den synes mig at være altfor kunstig 
og ved sit indhold utilfredsstillende. 

Man må først og fremmest undre sig over hvorfor en adverbiel 
tilføjelse som det uskyldige lille ord „vel" skulde udtrykkes med 
magiske lønruner. Dertil kommer at MO's tydning av de enkelte tegn 
synes at være ret besværlig og søgt og navnlig slet ikke stemmer 
for det sidste tegns vedkommende (det kan ikke være /)• 

Derimod findes der en tidligere tolkning av Fritz Låffler som tykkes 
mig mere sandsynlig1. Også han er gået igang med Kingigtorssuaq-
stenens lønruner og har påpeget (hvad MO nævner) en æventyrlig 
overensstemmelse mellem disse og lønrunerne på Norumdøbefonten 
fra Bohusian, en lighed der ikke er til at komme udenom. Kingigtors-
suaqstenens lønruner læser han som is, men det foregående rydu tolker 
han (overensstemmende med Rask og FM) som ruddu, det hele altså: 
„de ryddede is". Dette vilde efter min mening gi god mening, men sprog
ligt er det uforsvarligt at læse ruddu, når der faktisk står rydu (el. rytu) 
på stenen: for dette ords vedkommende foretrækker jeg avgjort 
Magnus Olsens læsning ryndu, der vilde gi bedre mening end ovenan
førte. Der vilde nemlig være en klar hensigt i at mændene r{jndu is(i?) 
„runede (for) isen" d. e. tryllede den bort med runer for at gøre far
vandet åbent, så at de kunde slippe bort i deres (indefrosne) båd fra 
det lange ufrivillige vinterophold og sejle sydpå hjem til bygderne. 
Enhver der har rejst deroppe og blot en sommerdag været inde i isen 
ved mundingen af den store isfjord nord for Upernavik, kan let indsee 
hvor håbløs stillingen må ha tegnet sig for de tre indefrosne mænd 
efter den lange vinters indespærring. Til alle sider har havet endnu 
været fastfrosset i slutningen av april, samtidig med at det var lyst 
i luften det meste av døgnet som i Sydgrønland ved sommertid. 
De tre mænd her længtes efter udfrielse. Også Eskimoerne kendte til 
at trylle for at få isen til at bryde op og gå bort. 

Nordboerne har haft den samme skik som Eskimoerne: det man 

1 Fritz Lafiler ved svenska fornminnesforeningens årsmøde marts 1906 (Forn-
vannen, Stockholm 1906, s. 52.) Jvf. hos Magnus Olsen, Norsk tidsskrift f. sprog
videnskab 5, 1932, s. 194—198 og 200, og hos Fr. Nansen, Nordpå i Tålceheimen, 
227, som henviser til Svenska Dagbladet, 14. marts 1906. 
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tryller over eller som man vil fange ude på havet, nævner man ikke 
direkte ved navn. Der er en slags navnetabu. Man bruger ude på 
havet, når man er på jagt, erstatningsord eller omskrivende ord for 
fangstdyrene for ikke at skræmme dem ved at røbe sin egen hensigt. 
Således også når man skulde angribe isen: ikke nævne isens navn, ikke 
skrive ordet med de vanlige runer 1 Her var der brug for magiske 
tegn mod den fjendtlige is: ok rgndu is (?). Sprogligt er muligvis den 
sidste form angribelig, nemlig hvis man vilde hævde at rynda (<ryna) 
er et intransitivt verbum; i saa fald måtte man vente is sat i dativ 
(eller eptir isi). Men ryna var et sjældent ord og kunde måske dog 
bruges med transitiv tyd. 

Alle udtyderne holder sproget i denne indskrift for at være islandsk 
eller endog (M. Olsen) særlig grønlandsk-islandsk, rigtigt nordbosprog. 
Rasmus Rask skrev blot: „er ren og rigtig islandsk, men skrevet 
skødesløst efter udtalen af en ulærd". Rask har opfattet de fleste av 
personnavnenes former som overensstemmende med nyislandsk udtale. 
Han opgør at Ellingr står for Erlingr; Sigvaps for Sigvats; Bjanne for 
Bjarnej Tortarson for porparson; Enridi for E{i)ndridi; Osson for 
Oddson. Han konstruerer altså de gammelislandske former ud fra 
stenens der i sig selv ser ganske moderne ud. Ellingr, Osson, Rjanne 
„nærmer sig meget til den nuværende islandske Udtale" (jvf. Finn 
Magnusen i Antiqvar. Annaler 1827, s. 314—316). Endvidere skriver 
han: „te for pe er uden tvivl begyndelsesbogstaverne af ordet penna, 
da meningen af sidste linje bliver: opreiste denne steenhob", (osv.). 
— FJ og MO slutter sig ganske til Rasks tydning av de tre mænds 
navne, men foretrækker at opfatte varda {vardd) som flertal, da der 
(som vi nu veed) fandtes tre varder på samme fjæld. De læser derfor 
pe som pessa „disse (varder)". 

Forøvrigt ser MO noget anderledes end Rask på indskriftens 
sprogformer og på runeristerens forhold til sproget. Vi forstår nu 
med MO, at indskriften vidner om en meget stor runeindsigt; det har 
været en overordentlig kyndig runemester, der har indristet den —• 
tiltrods for et par besynderlige skødesløsheder eller fejl som adskillel
sen av r fra stammen i ellik:r, udeladelsen av skilletegnet i okrytu og t 
for d i sidstnævnte ord, men p for H Sigvap, te for Pe i tessa osv. 

Runerne tilhører iflg. Magnus Olsen (s. 250) de yngre runer „som 
gjorde samsvaret' med det latinske alfabet fullstendig . . .'* 

„Dessverre har vi ikke holdepunkter til å avgjore i hvilken bygd og i 
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hvilket miljo den mann har hort hjemme, som har ristet runerne på 
Kingigtorssoaq-stenen. Man får et inntrykk av at han har været en 
fremstående mann som ikke alene har utmerket sig ved mod og fore-
taksomhet, men også gjerne har hengitt sig til de åndelige sysler som 
der under de inskrenkede forhold i et fjernt og isolert land var ad
gang til. Det synes mig utvivlsomt at han har hatt sit hjem i Øster
bygden, den sydligste på Grønlands vestkyst, og jeg vil helst tro, at 
han har tilhort eller hatt berøring med de ledende kretser der. Hermed 
stemmer godt innskriftens hele karakter, dens litterære preg og tillike 
den runekunst hvormed innrissningen er gjennemfort fra forst til sist 
. . . Men om en grønlandsk skreven litteratur synes der ikke å kunne 
være tale. Selv i en så utmerket skrevet runeinnskrift som den på 
Kingigtérssoak-stenen får den levende tale gjore sig sterkt gjeldende." 
Og i avhandlingens slutning (s. 230): „Kingigtorssoak-innskriften er 
skrevet av en mann med betydelig oveise, og det Iar sig godt tenke at 
denne oveise er erhvervet ikke bare ved runeristning, men også ved be-
skjeftigelse med tekster på morsmålet skrevet med latinske.bokstaver." 
Såvidt MO. 

Et træk, der ikke er fremhævet av tolkerne av denne indskrift, 
men som synes mig vigtigt er dette: indristeren omtaler de tre mænd 
i tredje person og nævner ikke nogen av dem som identisk med sig 
selv. 

Højst påfaldende er den første rune, der er tydet som e (ellikr = 
ellingr), idet dette e her er gjort til en stungen rune d. v. s. forsynet 
med to indvendige adskilte prikker, men ikke gentaget senere i ind
skriften (se fig. 1). Skulde det ikke være muligt at den kyndige, måske 
lærde indrister dermed har villet betegne en særlig variant av e, måske 
6 eller diftong ey eller dy?1 MO (a. s. 1932, s.213 f) gør et stort nummer 
ud av de to prikker, idet han mener at runemesteren dermed har vil
let karakterisere begyndelsesbogstavet som et „gyldental" i kalende
ren. I året 1333 tilhørte påskedags gyldental den 4. april. Indskriftens 
„lørdag før gangdag" skulde da svare til d. 24. april. MO slutter at 
varden er bygget (og indskriften gjort) d. 24. april 1333. Den er da en 
„historisk indskrift" (MO 226). 

Der skulde altså alligevel stå et årstal på denne runesten, et yderst 
sjældent tilfælde på en runesten fra så tidlig en periode som begyndelsen 
av 1300-tallet. Risteren har i så fald ikke været så ganske ulærd, som 
Rask skønnede, sandelig ikke. Og nægtes kan det heller ikke at den 
historiske oplevelse og indskriftens nøjagtige kalenderdato næsten 

1 Et navn Øllingr som findes fx. i et norsk diplom, Unger og Lange, Dipl. 
Norv. 1847, I no. 163 (s. 142), jfr. facsimile no. 2, 1. 4: Ollingi = Ellingi. Et Eylingr 
kunde vel også tænkes i Grønland (et patronymikon?). 
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nødvendigvis må forudsætte et årstal. Man kunde, hvis det var skrevet 
på pergament, ha ventet latinske majuskler anvendt, som troligt nok' 
må ha været risteren velkendt fra annaler o. lign. dokumenter, hvor 
der står årstal. Sådant forekommer dog hist og her i sen-middelalderlig 
runeskrift i norden og ialfald i annaler, kalendarier og diplomer. Men 
lad os endnu engang se på de første linjers tavse fortegn.1 

De to initiale lønruner eller ukendte „stavtegn" er tilsyneladende 
av lignende art som ogamskrift, kvistruner, sømskrift2 osv. Hvis disse 
ukendte tegn hvormed denne indskrift åbnes, hverken er ornament eller 
eller skriftprøve, kunde de mon alligevel ikke være dulgte taltegn? 
Man kunde være fristet til at opløse dem, så at de passede til vort 
decimalsystem = 1314, men det vilde vist være lidt for frækt — navnlig 
lige overfor MO's sindrige hypotese, der måske dog er forsvarlig og som 
altså fører op til et senere årti. Påfaldende vilde det i hvert tilfælde 
være at der ikke er en antydning foransat av 'A D (Anno Domini) 
eller ordet „år". Men hvad kan en grønlandsk runemester ikke tillade 
sig på farlig opdagelsesfærd til det „yderste Thule" ? 

II. 

KENSINGTONSTENEN 

§ 1. Historisk Forudsætning. 

Lad os antage at risteren har været en rune- og litteraturkyndig 
mand av svensk avstamning, medlem av Powel Knutssons fra Sverrig-
Norge udgående expedisjon, hvilken ifølge et dokument dat. Bergen 
Mandag 3. November3 1354 skulde avsejle fra Norge til Grønland efter 
ordre av kongen Magnus Eriksson (Smek). Kong Magnus samlede 
endnu på det tidspunkt Sverige og Norge under sin krone; fra 1355 
overtog hans søn Haakon Norges regering. 

Efterretningerne om hvad der foregik er meget sparsomme. Expedi-

1 Fortegnet i 1. 1 ligner et tilsvarende i en sen dalruneindskrift; det ses på en 
„matskål af masur" jvf. Sig. Erixon, Runeskrift frun Dalarna, i Fataburen 1915, 
151 (fig. 4). Forresten ligner det også den gamle H-rune vi kender fra Kallerup-
Snoldelev og Helnæsstenene og kunde være et arkaisk-brugt tegn her (Brøndum-
Nielsen i Runerne, Nordisk Kultur, 1933, s. 119). 2 Jvf. Holger Pedersen i Ru
nernes Oprindelse (Årb. nord. oldk. og historie 1923, s. 80—81). 3 Der står „Man
dagen efter Simonis o.c Judæ Dag". Da Simons og Judas dag (= 28. Okt.) i 1354 
faldt på en Tirsdag, stammer dokumentet altså fra 3. novbr. 
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sjonen er udentvivl kommet avsted, dog næppe førend i foråret 1355. 
Dokumentet: Koning Magni Befalingsbref Powell Knudsson paa Anarm 
gifvet, al sejle til Grønland, er trykt efter en sen avskrift blandt diplo
merne i 3. del av Grønlands histor. Mindesmærker (1845, 120—122). 
„Anarm" må være fejl afskrevet istedenfor Onarheim. En anset mand, 

f: Ni>T+ R:-M: F f '14 R Ry**: E-f .• 

Hrøcwiincitfr.-rM: 

* X H : Mtl t R.'Yf >* F: HH f XR:H' 

»XH »l: R IH T* t \ R R= P R 4 HU • ' W 

YM4f :*ft:FXr^:rX+:Ré H = 
Ull VOV«. k*\M. tC-H. /O 'VM.A.'H. A.S ^ «. 

X m M M I ' M - K A V M ' 
*jr *•*•• "^ (.«•• A V M 

FAX + rirTJXP: i r rø ; 
{.v & •«. t & 4- A.^ I t tu (o r l l l u ) 

*X^?:yX+«T-T'+:*XYTt-XT'*v4: 

X§tlR:W R+:M1 B:nt;tK1*:|MW: 

Fig. 3. Transskripsjon og oversættelse av Kensingtonstenen (Efter Holand, I s. 5). 

forhen hertuginde Ingeborgs ombudsmand, i 1347—48 Gulathings-
lagmand Powel Knutsson1 er udnævnt til at være „høvidsmand" på 
knarren, der skal føre mændene over. Det overdrages ham at udvælge 
blandt kongens håndgangne mænd de „hirdmænd eller andre" hvis 
forhold til kongen er således, at han med myndighed kan pålægge dem 
at deltage i færden. Det er altså fremstående norske og svenske mænd 

1 P. A. Munch, Del norske Folks Historie, Unionsperioden (Christiania 1862) 
429. Her staves hans navn sål.: Paal Knutsson. 
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med deres „svende", her tales om, egnede til at deltage i en sendefærd 
til Grønland. Denne færd falder ganske i tråd med kong Magnus' tid
ligere missions- og handelspolitik overfor Rusland, en politik som dog 
var ret mislykket og hade forarmet ham og riget.' Men i 1346 var 
„knarren" kommet hjem med rigdomme fra Grønlands sydligste bygd 
Østerbygden, overmåde heldigt, da riget fattedes penge. Man vidste 
ydermere at Skrælingerne nordfra hade angrebet nordboerne, som 
vi læser det i de islandske annaler: „de har nu Vesterbygden inde". 
Man havde allerede i 1341 fundet denne bygd forladt av mennesker og 
guder; som der står i et sent dokument fra Skålholt: at Grønlandsfol-
ket var i 1342 faldet fra ;,den sande tro og de kristnes religion og hade 
vendt sig til Amerikas folkefærd". Derav kom det at „de kristne 
begyndte at avholdé sig fra den grønlandske sejlads"1. 

Der er -med andre ord en ikke ringe sandsynlighed for at de fleste 
av Vesterbygdens nordboer efter Skrællingernes første anfald, omkr. 
1340, har foretrukket at udvandre til den anden side av havet, hvor. 
de stadig har haft forbindelser med Helluland, Markland og Vinland. 
Kong Magnus har m. a. b. tilsigtet en.slags korstog i det små for at 
støtte den synkende kristendom i Grønland, enten bringe den på fode 
igen eller støtte de udvandrede, hvor de måtte findes. Iførst ovre i 
Grønland har Povl Knutsson kunnet få oplyst, hvor de „frafaldne" var 
at søge2. Om tilbagekomsten av denne opdagelsesfærd forlyder der 
imidlertid intet. Den har ikke skæppet i kongens kasse. Povl Knutsson 
omtales ikke i noget kendt dokument efter avrejsen i 1355. 

Det er Hjalmar Holands fortjeneste at ha påvist muligheden av en 
forbindelse mellem denne første skandinaviske Grønlands-expedisjon 
og Kensingtonstenens runer. I denne skandinavisksprogede indskrift 
ser det ud til at en forsvundet expedisjori har sat sig selv et mindes-

1 Grønlands historiske Mindesmærker (1845) III, 459—46, jvf. 887. Det over 
stykket på 459 angivne år 1347 skyldes en trykfejl; der skal stå 1342. — P. A. 
Munch, Det norske Folks Historie, II (1862) 313—315. 2 Denne mærkelige rejse
færd (expedisjon) fra Norden til Grønland er ikke ofte omtalt, da man veed så lidt 
om den og den ikke vides at ha fået nogen betydning for Grenlands gamle histo
rie. Foruden til de ovennævnte sider i Grønlands hist. Mindesmærker skal jeg 
henvise til P. A. Munch, Del norske Folks Historie, II (1862) Unionsperioden 
633—634 (jvf. 413—415; 429).— G. Storm, Studier over Vinlandsrejserne 1888, 
73—74. Hj. Holand I, 75, 78 ff P. Nørlund. Nordbobygdernc (1934) 128; R. Hennig, 
Terrae Incognitae (Leiden 1938) III, 268—281. W. Thalbitzer, P. Knulssons rejse, en 
forsu. færd (Gronl. Selsk. årsskrift 1948). — Om kongens pengenød se også F. 
Hildebrand, Sveriges Historia II (1905) Medeltiden 214, 228—235 og 250 f. 



TO FJÆRNE RUNESTENE FRA GRØNLAND OG AMERIKA 13 

mærke et sted oppe i indlandet, „14 dagsrejser" fra Hudsonbugtens 
kyst, omtrent på vandskellet mellem Mississippis kildefloder og de 
nord- el. nordvestgående Præriefloder. 

Powel Knutsson og hans mænd kan da antages at være sejlet først 
til Grønland på et eller to skibe som har været til rådighed, dærfra 
sydvestover mod Vinland; og da de eftersøgte heller ikke fandtes dær, 
så (idet Vinland opfattes som del av en stor ø) „vestover" — d. v. s. 
først nordpå tilbage til Hudsonsstrædet og gennem dette langs kysten 
av den formodede store ø, enten tværsover Hudsonbugten eller stadig 
langs kysten, indtil man nåede et gunstigt punkt ved en bred flod
munding. Her var da et sted, hvor en væbnet gruppe kunde drage 
op i indlandet ombord i mindre både, mens skibet el. skibene blev 
efterladt ved kysten under bevogtning av et 1 O-mands hold. Indskrif
ten beretter om en blodig katastrofe og de tilbageblevne mænds far
lige stilling, „på en ø" siges der — men søen, hvori øen dengang lå, er 
senere tørret bort; nu ligger der kun en høj. 

De nævnte mænd: 8 Gøter og 22 Nordmænd skulde således, dengang 
stenen rejstes, ha været borte i sex eller syv år på ledingsfærd fra deres 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Kensingtonstenens indskrift 
som den sandsynligvis skal læses som den regelmæssigt burde være 
(med alle sine „fejl"): efter det middelalderlige (1300-tal-

lets) svenske skriftsprog, som vi 
kender det fra litteraturen1. 

8 gotær ok 22 northmen pa 
*updagelseferdum fra 
winlandi *of wes t . wi 
hafaum lægher wep twem skiærum en 
daghs *resa nor fra pessom s teni . 
•wi warum ok fiska-0umen dagh.æptir 
wi komum hem funnum 10 men røda 
af bioai ok doOa. A, V. M. 
frælse af illu. (wi?)** 
hawurn 10 men wep hafinu a t sea 
æptir warum skipum 14dagh(s)*resor 
fra(n) pessi ø. ar A. D. MCCCLXII 

* foran hidtil ukendte ord. 
** eller: iak (hawcrl) 

Indskriften er let læselig; runerne store og tydelige. De fleste av dem er enty
dige (jf. s. 17). Tvetydige (usikre) er runerne d = o, å — p = p, 6 el. d — og runerne 
for g = g, gh og for u = v, w, u. 

1 Jvf. E. Hildebrand: Soenska skriflprof (Andra haftet), 1900. — Ad. Noreen, 
Altschwedisches Lesebuch (1892—94). 

1. 8 : goter : ok : 22 : norrmen : po : 
2. opdagelsefarb : frå 

winland : of : west : wi 
haoe : lager : weo : 2 skjar : en : 
dags : rise : norr : frå : peno : sten : 
w i : war : ok : fiske: en : dagh : apt i r : 
wi : kom : hem : fan : 10: man r66e 
af: blo6 : og: de6: A V M : 
friielse: af: i l ly: 
ha r : 10 : mans : we : hawet : a t : se : 
ap t i r : wore: skip : 14 : dagh : r ise: 
fråm: peno: oh : ahr : 1362: 
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hjemlande i det skandinaviske norden. At de er nåt ind til Hudson-
bugtens dengang ukendte kyster er allerede noget av et mirakel 
(jvf. Jens Munks rejse 1619—20). At de samme skibe overhovedet skulde 
kunne riå hjem derfra, vilde ha været ikke mindre forbløffende. Sand-
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Fig. 4. En side kalender- og gyldental fra Ole Worms Fasli Danici (1643). 

synligvis er da denne første skandinaviske „udvandrergruppe" aldrig 
vendt tilbage, men er opløst og gået tilgrunde. Derom har Holand sin 
egen mening1. De,n omtales ikke oftere i bevarede dokumenter. Powel 
Knutsson og hans mænd er forsvundne i det fjærne. Færden kunde 
synes at være gået ganske i glemme her i Norden, som så meget andet. 

1 Hj. R. Holand: (I) The Kcnsinglon Stone (Ephraim, Wis. 1932; 2. udg. 1940). 
Forf. (med G. Storm) synes her at tro på skibets hjemkomst i 1363 el. 1364 (s. 88 
—95) omend med tabet av en stor del omkomne, deriblandt Powel Knutsson. — 
(II) Weslward from Vinland (New York 1940), s. 146 f. (III) America 1355—1364 
(New York 1946) s. 14 (fodnote) Men i et senere kapitel følger han gruppens eller 
de udvandrede nordboers skæbne i Amerika, deres formodede opgåen i de lyse 
Mandanlndianeres egenartede kultur, der var så påfaldende for de senere opdagere. 
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§ 2. Runerne og taltegnene. 

Noget av det utroligste der møder os i denne indskrift er de gam
meldags gyldental kendt fra antikverede kalendarier („rimstave", 
„primstave") osv., hvorom man kan læse i Ole Worms runeværk med 
avsnittet Fasti Danici fra 1643 og i et nyere værk skrevet av forskel
lige svenske experter1. Det spørgsmål melder sig: hvor gammel er da 
den skik? Allerede Kensingtonstenens første linje indeholder to så
danne „pentatiske taltegn", „femkvisttegn", og indskriften ender med 

18 7 16 4 12 1 9 17 6 14 3 11 19 8 16 5 13 2 10 

Fig. 5. Uddrag av en kalender (pergament almanak) fra det 14. årh., der viser de 
pentatiske taltegn. I Oslo Universitets musæum. (Efter Holand I s. 129). 

årstallet 1362 skrevet med samme slags tegn. Ser man nærmere til, er 
stenens taltegn dog ret stærkt avvigende i form som i anvendelse fra 
Ole Worms typer. De synes at stamme fra en anden kilde. Runeristeren 
ved Kensington har fx. skrevet tallet 14 med to sifre 1 og 4 (som vi gør) 
istedenfor med den enkelte firegrenede stav som hos Worm (fig. 5) og 
tegnene for 22 og 1362 følger ligeledes det arabiske systems opdeling. 
For 10 (?) har Kensingtonstenen en stærkt avvigende rundkresform 
istdf. det korsformede tegn hos Worm2. På stenen tegnes den øverste 
kvist bestandigt ud fra stavens top, hos Ole Worm et stykke nede under 
toppen. Holand viser nogle ganske lignende taltegn i en pergament-

1 Tidsregning, Tidercikningen udg. av Martin P:son Nilsson, N. Beckman, 
N. Lithberg og N. Lid i Nordisk Kultur bd. 21 (1934). — J . Tuneld i Humanist. 
Vetenskapssamfundet i Lund. bd. 18. — E. Brate, Sverges runinskrifler (1922), 95— 
102. 2 Holand sætter dette tegn, der ligner Dalrunen for bogstavet O og gyldental-
runen for 19, lig 10, hvad der vel må bero på en gætning (to gange 5, skrevet med 
gyldental omtr. som et <P). Ulg.Fasli Danici kunde dette tegn (en kres på en stav), 
svare til vort nitten (19). Hvis denne sidste værdi er den rigtige, d. v. s. den 1 ind
skriften mente, har mandskabet været større end hidtil antaget. 
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almanak fra d. 14. århundrede, som findes i Oslo-musæet (fig. 5). 
Disse numeriske tegn har allerede dengang været brugt her i Norden 
side om side med de romerske bogstaver (majuskler). At Kensington-
stenens rister har anvendt kalendernes gyldental med kvistsifre på 
denne måde, viser en frigjort moderne indstilling. De har forekommet 
ham bekvemme at indhugge i stenen. Udentvivl har lian tilmed været 
vant til at skrive dem på pergament. Men de findes ganske vist ikke 
på nogen anden runesten i verden. Tilfældet er enestående, ligeså 
usædvanligt som anbringelsen av det firesifrede årstal til slut i indskrif
ten. Manden har åbenbart været vant til at skrive både tal og årstal 
efter samme, system. 

Den der har læst P.A.Munchs nu 100 år gamle avhandling om 
Algorismus (det latinske skrift i Hauksbok) behøver egentlig ikke at 
undre sig over tilfældet. At skrive med arabiske tal var i d. 14. årh. en ' 
ny kunst i de nordiske lande, men gammel i udlandet. „Efter Hauks 
Tid, Begyndelsen af d. 14de Aarhundrede, finder man ej sjelden arabiske 
Tal anvendte i.norske og islandske Codices, deels som Capiteltal i 
Marginen, deels ogsaa ved Anførelsen af Aarstal eller Summer" 
(P. A. Munch)1. Holand har omtalt alt dette i sine bøger og henviser 
til arbejder av O. v. Friesen, Bugge og Gjessing2. (Senere skrifter derom, 
se foreg, side, fodnote). 

Skikken er så gammel at en indrister ved midten av 1300-tallet 
meget godt kunde være fortrolig med disse dengang moderne taltegn, 
kvisttegnene. 

Tænker man sig. en falskner som forfatter av indskriften, siddende 
dybt inde i Minnesota efter midten av forrige århundrede, men før 
1895, hvorfra skulde han ha fået sit kendskab til gyldentallene? Og 
hvis det utrolige var tilfældet, hvor dumt at bruge dem, hvis han vilde 
lave én imiteret runesten! En falskner vilde allerhøjst ha vovet at 
sætte romertal på sit runefabrikat og så måtte han endda ha været 
ret kyndig i sen runeskik3). 

1 P. A. Munch, „Algorismus, eller Anviisning til at kjende og anvende de så
kaldte arabiske Tal, efter Hauk Erlendsiins Codex". Annaler for nord. Oldkyndig-
hed 1887—1888 (II 354). 2 Holand I (1932), 127 og 256 (med illustr. fra Algoris
mus; II (1940), 180—182. 3 Runestene med latinske årstal kendes især fra Got
land, den ældste fra Vallstena dat. 1326: en latinsk indskrift med munkeskrift 
på kanten av stenen. På et kormaleri i St. Rådakirke i Varmland står årstallet 
1323 (E. Brate, Sveriges runinslcrifler (1922) s. 92—93). I datidens kalendarler og 
annaler findes der talrige exempler på de romerske tal. Ellers brugte man en om-
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Nej, langt lettere er den forklaring, at indristeren har været en 
fornsvensk skriver eller skriftkyndig mand, som har været vant til 
at bruge disse engang gængse tegn og, måske fordi det hastede, har 
fundet det praktisk at hugge dem i sten. Han var jo på opdagerfærd 
og vidtforrejst, efter mange år løsrevet fra de hjemlige forhold. 

Over halvdelen av Kensingtonrunerne virker rigtige og ægte, idet 
de stemmer overens med Skånske lovs tyve runer. Følgende ni avviger 
mere eller mindre: 

a b d k n t — u (=w) æ 6 
(se fig. 6). 

Desuden har Kensingtonstenen tre tegn som ikke findes i Sk.-lov, 
nemlig for p, j og y. Av de ovennævnte er dog n- og i-runerne gamle 
former, almindelige på de fleste ældre runestene. De andre er derimod 

• sjældne eller ganske enestående, fx. B brugt for lyden p. Når B i 
„fjerde runeperiode" skulde bruges for p, blev runen forsynet med to 
prikker, en stungen rune (ialfald på de danske stene)1. Det har rune
risteren her ikke kendt til. Et enkelt sted skal han bruge et b, nemlig i 
blod (1. 8). Kensingtonstenens rune for denne lyd ser ganske forkert 
ud, men muligvis er runen ikke gjort færdig (på grund av hast-

, værk?) og skulde ha været et helt B. 
De øvrige besynderligheder er måske værre, men vi skal se hvordan 

det går. p brugt for d og d i dagh, blod, winland o. fl. er ikke overra
skende (jvf. sværdknappen fra Ikast2: pominum = dominum, og flere 
lignende exempler). Kensingtonstenens indskrift er jo fra en periode, 
da man indførte nye former ved efterligning av de latinske bogstaver. 

§ 3. Palæografiske tegn. 
Runernes tid her om lande var ved at ebbe ud. Den latinske skrift 

skrivning som fx. „fjorten hundred år og et år mindre end fem tigi", således på 
to sten i Lye sogn, Gotland. — Men som Holand viser, findes der i middelalderens 
dokumenter, i de svenske diplomatarier og i de islandske annaler (Vetustissimi 
indtil, altså for, 1314, i Skalholts til 1362 og Rymbegla fra omv. 1300) talrige 
exempler på kendskab til „decimal notation". Indristeren kan altså for såvidt 
godt ha tilhørt fornsvensk periode. — Han kan på den anden side ikke ha fun
det gyldentallene (kvisttegn) i Liljegrens liun-lara fra 1832, hvor kun de virke
lige runer omtales, bl. a. brugen av dem som primtal, men ikke gytlenlal, ikke 
kvisttegnene (194 ff.; jf. 211—213). 1 Lis Jacobsen og K.Moltke: Danmarks 
Runeindskrifter (1942). Text 947 og 966—967. 2 J . Brøndum-Nielsen, Danske 
Runeindskrifter. Årb. for nord. Oldkyndighed 1917, 205—206. Holand I 238— 
239. 

Danske Studler 1946-47. 2 
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fra pergamenterne blev efterlignet på sten. Det begyndte allerede med 
de første stungne runer i det 11. årh., der fik præg av munkeskrift, 
når man satte en prik eller lille opret gren i u-runen, det omvendte U 
for at bruge den til at betegne det nordiske y — undertiden endogså 
to prikker eller punkter inde i U'et1 — eller en lille vandret punkt-
lignende kvist på den i-stav der skulde gøres til et tegn for vokal e (E). 
Skriften kom til Midt- og Syd-Sverrig over Norge med munke fra Eng
land2 ; de brugte ofte et håndskrevet y-tegn, der var forsynet med en 
prik foroven (insulær spidsskrift); senere, fra d. 14. årh., viser det samme 
sig i tyske texter som tegn for et omvendt u (opr. med et lille e sat over 
u'et): ti. På samme måde opstod i tysk skrifttegnene 6 og o (oprindelig 
med et lille e sat over et o)3. 

Kensingtonstenens besynderlige o- og y-runer finder altså let sin 
forklaring, når man vil se anvendt munkeskrift i dem. De er ikke runer, 
men overførte (stiliserede) minuskler(!). Indristeren har konstrueret 
dem efter den middelalderlige minuskelskrift. Måske har han på lig
nende måde i en hast konstrueret nogle av de andre usædvanlige 
tegn, fordi han på den lange rejse, efter de mange års forløb, har 
glemt nogle av de runer han hade brug for. Eller måske har manden 
virkelig kendt sådanne tegn fra sin klosterskole i hjemegnen, mere 
eller mindre lokalt brugte runetegn i lighed med den slags vi også 
genfinder i de senere tiders dalruner. Men dalrunerne har deres ud
spring i middelalderen4. 

X-runen her er kun et omvendt k, d. v. s. stiliseret munkeskrift, 
hvor K's sidegrene vender fremefter istedenfor bagud. 

1 Lis Jacobsen og E . Moltke, Danmarks Runeindskrifter, text 980—981. 
2 O. v. Friesen: Vår dlsla håndskrift på fornsvdnska. (Skr. utg. al K. Humanisti-
ska Vetenskapssamfundet, Uppsala, IV, 3 (1904). Vastergotland har fået anglosax. 
skrift via Norge . . . Kristendommen prækedes her i disse trakter av engelskmænd 
jvf. fortegnelsen av Vestergotl. bisper; et stort antal av disse var engelske. Det viser 
sig bl. a. i at den ældste bogskrift på svensk var med angelsax. typer: y, æ, p og d 
(derimod brugtes latinske til v, f, r). p fortrænger den stemte frikativ 6, der blot 
opfattes som en variant av d. Den faste prik over o-tegnet for 6 blir i løbet av 
1200-talIet løsgjort fra o-elementet (ovalen), begyndelsen til vort tveprikkede 6. 
s Jvfr J . Brøndum Nielsen: Palæografi Nord. Kultur bd. 28, 1943 A) 14—15 
og 23. „De to Prikker over u i nuværende tysk 0. er da Rester af et opløst e". 
„ø betegnes i tyske Ord ved æ eller 6 eller o." — Ibid. Sam Jansson, Svensk 
paleografi , 127. „oilia bynder aff nyo byggia by". 4 J . T. Liljegren, Run-låra (1832) 
s. 40 og tavle I. —• Ad. Noreen, jvf. Boethius og Levander: Dalska runinskrifter 
från nyare tid I—III. Fornvannen 1906 (se især tabellen mellem s. 90—91). — Ho-
land 1, 120—121 og 123. 

2« 
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j-runen (brugt i skjar, 1. 4), der ellers er ukendt, ligner udpræget 
et skrevet j , stift og stiliseret (omvendt rune). 

w-runen forekommer flere gange i indskriften; her var brug for et 
konsonantisk v (hvorimod u-vokalen tilfældigvis slet ikke forekommer, 
mærkeligt nok). Indristeren har grebet til at anvende den latinske 
minuskel w (dobbelt v el. u) anbragt paa en stav. For ikke at forvexle 
dette tegn med m-runen, satte han en prik op i den venstre lomme, 
det blev en ny „stungen rune"1. 

Hans j/-rune (i illy 1. 9) er også let at genkende fra det middelalder
lige manuskripts y, men fint stiliseret. Denne rune vilde let kunne for-
vexles med en ø-rune, hvis den ikke var forsynet med en extra prik og 
i tilgift en tværstreg gennem staven liesom j-runen fik det. 

a-runen er ved første blik ikke mindre sælsynt. Dens særegenhed 
består dog væsentlig kun i den lille hage øverst på den højre stav. 
At den oprindelige -i rune efterhånden kunde få en hældende stilling 
i retning af et X finder vi altså her ligesom ofte i de dalske runer. 
Hvis vi nu antager at Kensingtonstenens indrister var en svensker 
fra en egn i Midt- eller Sydsverrig, som har været vant til at læse 
eller skrive diplomer, har han også været vant til at finde, måske 
endogså til selv at bruge en lignende hage i det skrevne tegn for a, 
en form der (som påvist av Holand) ikke sjældent optræder i almindelig 
munkeskrift i forskellige svenske dokumenter2. Indristeren har for
modentlig overført sin egen personlige skriftform til runetegnet. Denne 
type er hidtil ikke funden på nogen runesten og kan altså betragtes 
som et nyt senmiddelalderligt „runetegn", et fund for runologien! 

Manden synes også at ha brugt at skrive to prikker over sin a-rune 
for at betegne et a, i runen nøjes han med en enkelt prik foran ha
gen, så at det ser ud omtrent som to prikker. Også dette tegn er ellers 
ukendt, men svarer til at man i dalrunerne former et 6-tegn af o-ru
nen: O. 

Disse nye runetegn er tydeligt og konsekvent gennemført på 
Kensingtonstenen3 fx. å i låger, åptir, muligvis også i fråelse; et æ-tegn 
skulde dog synes at være overflødigt i sidstnævnte ord. Da prikken 
tilmed (på figuren) ser ud til at mangle i den pågældende rune, er i 

1 Holand (I, III) ser i Kensingtonristerens u>-rune en videreudvikling av det 
tilsvarende bogstav i et dokument udfærdiget av biskop Nikulas av Oslo i d. 13. 
årh. (Dipl. Norwegicum I, no. 7). 2 jf. fig. 6, og Hildebrand, Svenska sUriftprof 
(Stockholm 1894), Medeltiden no. 30(av Vestgotalagen fra 1280), 33 (Den hellige 
Birgittas optegnelse fra omv. 1360), 34 (fra 1387). 3 Holand I, 120—121 og 123. 
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så fald æ-Iyden i dette ord betegnet på den latinske måde ved ae: 
fraelse (en verbal optativ form)1. 

0 med et indvendigt kors har med rette vakt runologernes undren. 
Holand har måske ret i at Kensingtonstenens 6-rune i sin form forener 
de to (ensbetydende) tegn for 6 og ø, begge velkendte fra middelalderens 
dødebøger, kalendere og lignende skrifter — som fx. i det Næstved 
Obituarium, hvor en initial majuskel er anvendt, der er formet som 
et gennemstreget O forsynet med en punktlignende hage foroven, 
eller i et norsk brev fra 1321 (Diplom. Norwegicum I), hvori forekom
mer et navn som Ollingi begyndende med et o-tegn, der meget nær 
ligner runen her med en indskrevet lille e-rune2. 

Og både denne og selve navnet ligner det første navn — på Kingig-
torssuaqstenen fra Upernavik! . . . Ja den grønlandske runestens 
første navn begynder jo endog med en rundkredsformet e-rune, der 
indeholder to prikker; men de tæller vel ikke med her. Det blir da 
j/-tegnet (minuskier) der først opviser løse topprikker; men d-tegnet 
har dem omtrent ligeså tidlig. Kensingtonristeren har været fortrolig 
med prikker over bogstaverne fra skriften. 

§ 4. Dalrunerne og H-runen. 

En av Kensingtonstenens kritikere (G. T. Flom) har ment at kunne 
påvise en efterligning av de nyere „Dalkarle-runer" for at stemple 
den som falsk: de nysnævnte tegn og runerne for b, d, f, h, i og m 
skulde da ligefrem forklares ud fra et moderne kendskab til de nyere 
dalske runer. Men — resten av stenens runer avviger fra de dalske! 

De fleste av Kensington-runerne stemmer med runeformerne i 
Skånske lov eller dem på runestenene fra „4 periode". Indristeren har 

1 Hvis ordet skal læses som fr&else, må ae vel skulle betegne en lang vokal, med 
en mindelse om oprindelsen: frja-. 2 Holand I, 112—118 og II, 166—170. Han 
henviser til Ax. Kock, Si', ljudhistoria II (1909) s. 1—2: „Nar man i tryck åter-
givit fsv. håndskrifter, har man i allmanhet icke tagit hansyn till de olika for
merna for o-tecknet, utan trycktantingen o eller ø". Kock omtaler bl. a. i et av 
de ældste svenske tryk fra 1495 „o med et punkt over". Imidlertid er jo Ken-
singtonstenen dateret over 100 år tidligere, så det skorter stadig på nye exem-
pler på et tydeligt tveprikket O fra dens „samtid" (1300-taIIet). —• Et, enkelt 
exempel har Holand dog fundet (I 117): „In Onarheims GildeskraaMS. of 1397) 
the o has a single dot (6), but the u has a double dot ((i) . . . In Den Norske Lands-
loo (MS. of 1325) the o usually is written with one dot (o), but once it is written 
with two dots: o (Palæografisk Atlas, ed. Kaalund, no. 22 a. 11)". 
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tydeligvis fulgt en gammel skrifttradisjon, der var uavhængig både 
av dalrunerne og Skånske lov. Alt tyder på at han har været samtidig 
med et eller andet latiniseret runesystem — i en klosterskole — ved 
midten av 1300-tallets årh. Og det er ialfald hverken de ældre eller 
nyere dalruner han har benyttet til sit arbejde. — Heller ikke er det 
Dalkarlenes dialekt han har benyttet. Også det er fremhævet av 
Holand1. 

ff-runen er brugt initialt i hem, hawel, har, hade, finalt i dagh for 
at understrege at g er aspireret2), og efter vokalen i oh og ahr for at 
udtrykke vokallængden. Dette sidste, h som tegn for lang vokal, er 
et højst usædvanligt træk; det er næsten uden paralleler i svensk eller 
dansk skrivemåde i middelalderen, hvor man plejede at betegne 
vokallængden ved fordobling (aa, yy osv.) eller ved en lille streg over 
bogstavet.3 

I modsætning til denne ægte h-rune, der i final stilling kan bruges 
som diakritisk tegn (hvorom mere senere, se s. 38) er de andre her be
handlede tegn for k, j , u (w), g slet ikke egentlige runer, men imiterede 
minuskier4, således som disse blev skrevet i det 14. årh. stiliserede 
til indristning på sten. Ved tillempningen til den hårde sten måtte 
de ændres lidt og forsynes med diakritiske tegn. 

Indristeren har måske fra sin hjemegn kendt disse særformer; 
det vilde i så fald være værdifuldt om nogen kunde finde ud av i hvilken 
svensk provins disse ejendommelige runeformer har hørt hjemme, 
hvorved man muligvis kunde få et vink om, hvorfra denne runerister 
kom og hvilken „dialekt" han har talt. — Eller også har manden for
met dem i øjeblikkets indskydelse, efter sit erindringsbillede av perga
menternes sædvanlige skrifttegn5. 

Stenens skrift behøvede ikke at vække betænkeligheder bortset 
fra (1) det tveprikkede o og (2) h stillet efter en vokal for at under-

1 Holand I (1932) 124. a Lis Jacobsen, "V/immer: De danske Runmindmærker, 
s. 28: „ftRunen:.. . Først i meget unge Indskrifter bruges h desuden til Betegnelse 
af g: dah= dag". I Kensingtonindskriften er der på en måde dobbeltbetegnelse 
(gh) for det spirantiske g. Ideen til h som vokallængde-tegn kan tænkes opstået 
just av dette forhold. 3 Holand (I 254) kan dog henvise til en skrivemåde som 
ahr efter gudz fødelse i Klemmings udg. av Svenska Medeltidens Rimkrøniker. 
* Sml. også L. F. Raaf: Bokstafsformer under Medeltiden enligt Sverges offentliga 
Handlingar (skriftprøver fra latinske og svenske aktstykker mellem 1164 og 1513). 
Tabel til 15. del av K. Vitterhets, Historie och Antiqvitat Academiets Handlingar. 
5 Holand (I, 108) har måske ret i, at nydannelserne kan skyldes svigtende hu-
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strege dennes længde. Ellers er alle tegnene, runerne og de palæogra-
fiske tegn, såvel som de tre latinske majuskler AVM, forklarlige og 
forsvarlige set i lyset av stenens autentiske årstal 1362. 

Vore dages runologer har påvist så mange nye, tildels individuelle 
rune-varianter fra senmiddelalderen på kirkevægge, pergamenter og 
mangfoldige andre genstande, at Kensingtonstenens særegenheder, 
bortset fra de nævnte undtagelser, ikke længer behøver at forurolige 
nogen kender. Varianternes frimodighed — ja mon ikke endog ibereg
net det fonetiske h — må snarere netop vække vor tillid til indskrif
tens ægthed. Eller med andre ord: vi kan ta anomalierne til efterret
ning som vidnesbyrd om en hidtil ikke truffet middelalderlig skrift
stil. En særpræget skriver eller klerk. Et unikt tilfælde I 

§ 5. Sprogformen. 

Stilen virker påfaldende, hist og her næsten nymodens, helt utro
lig for den tid indskriften foregiver at tilhøre. Sproget ligner ikke rig
tigt nogen kendt nordisk taleform fra 1300-tallets århundrede; det 
minder lidt om dansk men dog mere om svensk. Men hva med former 
som vi har, vi hade, vi var, kom, fan (uden endelsen -um for 1. p. flt.l)? 
ganske usandsynlige for en middelalderlig-skolast-øvet filologs fint
følende ørenl uhørt, uset i de gamle pergamenter fra det 14. årh.l 
Og videre, med udtryk som på opdagelsesfard, vi var ok fiske, 10 mand, 
10 mans ve havet, 14 dagrise fråm peno øh — dette med andet mere 
lyder hårrejsende falsk. Der skal en del selvovervindelse til for en 
nordisk filolog, som kender middelaldersproget fra gamle diplomer 
og lovbøger, til at binde an med disse mundfulder, at tygge på dem og 
gennemprøve deres indhold. Jeg må bekende at jeg selv har haft 
meget at overvinde. 

Men indskriften er lang og indeholder utvivlsomt også nogle gam
meldags former, ja helt arkaisk klingende toner (of west, åptir, fråm 
m. m.). Altså bør den undersøges. Analysér, isolér, efterprøv, efter
kommeise. Expedisjonens mænd har næppe medført nogen „runebog" eller liste 
over de gængse runer. Indristeren skulde stole på sin hukommelse — efter i syv 
år at ha været hjemmefra og rejst gennem fremmede egne. Han har måske ikke 
kunnet huske nogen rigtig rune for k, j , w (u), æ, o, j/(?) og har derfor tyet til de 
latinske bogstaver. 
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tænk de enkelte ord, følg dem i denne undersøgelse som kommer og 
optæl så hele sammenhængen 1 

Hvad er endelig sprogstil, noget fast og urokkeligt? hvad hører 
vi ikke hver dag om os, i foredrag, i radio, på veje og gader, i børne-
og blandingssprog osv.! Skriftsproget har aldrig været den højeste 
norm for det levende sprog. Her foreligger måske tilmed nogle særegne 
betingelser, hvorom mere om lidt. Hine tider har jo da også haft 
både klassesprog og levende dialekter, hvorom de overleverede texter 
— på runestene eller pergament — har levnet os et yderst sparsomt 
materiale, der kun tillader et fragmentarisk indblik. Vi kender sikkert 
ikke det dengang talte sprog! 

Og her foreligger nogle helt unormale forudsætninger. 
Denne amerikanske runesten er mere hjemløs og rodløs end nogen 

anden vi kender —• mere end den fjærne nordgrønlandske. På den 
anden side er den tidsfæstet i historien, og svenskagtig i sit sprog. 
Indholdet fortæller os at indristeren må ha været omgivet av norske 
og svenske mænd — og deres tale synes at være iblandet både fremmede 
og fornsvenske ord og former. 

Sproget er en slags simplificeret basisk gammelsvensk, indpodet 
med nye tendenser; — og, som på så mange andre runestene, er der 
fuldt op av grammatiske og ortografiske fejl og av inkonsekvenser; 
men, som vi nu skal se, vidner indskriften alligevel om et forbausende 
kendskab til svensk udtale i det 14. årh. 

§ 6. Fornsvensk. 

En mængde av stenens ordformer er avgjort gammeldags. Forn
svensk møder os allerede i første linje. 

L. 1. I vor tids svensk hedder flt. av en Got (el. Gote): Gotar; 
men indskriftens G6ter(-ær) er typisk fsv. som i håndskrifterne fra 
1300-tallet (i de svenske love, diplomer osv.): ok e glæddus vestgotær 
af honum mædæn hans lifdaghær waru1. 

1 Av et brev fra omv. 1325, skrevet av en præst i Vestergbtland (se Noreen, 
Altschwed. Lesebuch, 1904, 143). æ er tegn for en e-lyd; der står altså Gblær el. 
Goter. Om æ > e jvf. Rydquist, Sv. sprdkets lagar IV 16—19, 93—96; Ax. Kock, 
Vornsv. ljudlara (1882) I, 116, 121 og 144. I Magnus Eriksons „Konungsbalkr" 
fra omv. 1350 (Noreen, 1. c. 32—33) finder vi en flt.: kununger (nsv. konun-
gar). 
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1. 2. op med vok. o (lukket) er fsv.; men nsv. (nysvensk) up, upp'. 
po (el. på istdf. ældre pa), med runen 4 = o el. d. Alm. i fsv.2. 
1. 4 vep < on. «'/>, i>id; det opr. i blev til e foran konsonant / fra 

omv. 13003. Altså en typisk fsv. form istedenfor nsv. vid. 
1. 5 fro el. frå peno sten jvf. 1. 12 fråm peno oh. Heri er fråm en 

„arkaisk" form av det der senere blev til nsv. från. Oprindelig (i got.) 
hed det fram, hvorav mellemformer som fran og frå ofte træffes i fsv. 
og desuden i trykstilling med formen fram en tid opefter (fx. i Sta. 
Birgittas uppenbarelser, Ms. fra omv. 1360; i Lydikinus, Vestgota-
lagen Ms. fra 1300)4. — Fram udviklet til fran vinder efterhånden 
igennem; men i en fsv. dialekt kan m være bevaret en tid lang og 
overgang fram > fråm er mulig: det svenske (lange) a foran en labial 
konsonant var tilbøjelig til at gå over til d eller o på 1300-tallet og over
gangen var gennemført omv. 1400, iflg. Ax. Kock5. Derav nsv. 
från. — Kensingtonindskriften har to gange frå, en gang fråm, altså 
fsv. former. — Hvad der nu end kan ha været grunden til denne 
vaklen i ordets form, er disse fsv. varianters tilstedeværelse på ste
nen, selvom *fråm ikke hidtil er truffet i andre indskrifter eller manu
skripter, et stærkt vidnesbyrd om at Kensingtonindskriftens sprog 
som helhed hører til i det 14. århundrede. 

1. 5 og 12. peno er en fsv. dativ svarende til nsv. „denne". Formen 
peno hører til de i fsv. litteratur yderst sjældent forekommende6) og 
det er derfor meget påfaldende at træffe den to gange i denne indskrift. 
Noget oftere træffes ellers akk. hankøn stammen thenna, penna. Men 
almindeligvis bruges stammen passe i fsv. både i ent. og flt. og det 
samme gælder vistnok både for gammel-norsk og dansk. Alligevel er 
/enna-stammen gammel og findes også på gamle runestene (akk. 

1 Ax. Kock. a. s. II § 801 u> o i y. fsv. i sammensætning, jvf. opbæra (op med 
lukket o og relativt uakcentueret som i opå). Om fro se 1. 5. 2 Ax. Kock: Su. 
ljudhisloria (1906) I, §§ 430 (431) og II, § 801 (se. 201) „bredvid labiala kon
sonanter: o < a", fx. suo, swo < swa; hwo (lioo) < hwa; (wo< liva. 3 Kock.: 
a. s. I § 30 og 47. 4 Jvf. en hel del flere exempler hos Holand I, 257—258, 
som tildels skyldes medvirkning fra prof. Siiderwall. 6 Ax. Kock.: So. ljud
hisloria I, 299 § 364: „tilis inemot år 1400 overgangen till varkligt d-Ijud fullbor-
dats (a. fsv. gå > y. fsv. gå, som oftast skrevs gaa el. ga") og 348—354. (§ 431: 
„Från omkr. 1400 finnas exempel på o i st. f. a(a), såsom wor „vår", gordh 
( < gårdh < garp) „gård", fron „från" . . . i diplom från Østergotland år 1399"). 
6 Sbdenvall, Ordbok ofver svenska språkel i medelliden, artikel pcinne (Hienne, 
thelne), nævner iheimo som dat. nevtr. „en enkelt gang"; og A. Noreen, Allschw. 
Gramm. omtaler formen § 509 (8) som en i skrift sjældent forek. form. 
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panna, dat. panni) alternerede med det hyppigere passi, pæssi (paimsi, 
peimsi). Kensingtonstenens peno dækker i begge tilfælde en dativ, 
kønsløst som det synes. — En sien er hankøn, en ø hunkøn; men det 
demonstrative pronomen var vel på den tid — mener Holand — 
stivnet i en viss uimodtagelighed overfor kønnet, så at man kan finde 
i thesso helgho script (neutral dativ på o, skønt script er hunkøn)1. 
Det kan jo være. — Sten og 6(li) vilde i oldsproget ha haft diftonger 
(siain, ey), men fik i mange provinser i ostsvensk allerede fra 1200-
tallet monoftonger, ligesom on. ein blev til een2. — h anvendt som 
„diakritisk" tegn for lang vokal er sjældent i middelalderskrift, dog 
næppe helt ukendt3 (jvf. s. 22 og 38). 

1. 6 og 11 åptir hedder kun således i fsv. I det sv. (norrøne) rune
sprog sædv. eftir (eller aftir, uftir); nsv. „efter". 

1. 11 skip med udpræget i er fsv. i modsætning til nsv. skepp. 
Kock har vist at det opr. korte i i visse ord gik over til e i fsv.4. Han 
skriver: „Formerna med i (gifva, kid, skipa) och formerna med e 
(geffua, ked, skepa) hafva urspr. tillhort skiida dialektskiftningar, och 
en foregående palatal har således blott i vissa bygder formått konser-
vera i. De ofvan s. 454—456 anforde skeneben, skepp etc. liksom 
skepelse, skepnad med e efter palatal hafva urspr. tillhort en trakt, 
dar detta icke varit fallet". — I hvilken svensk provins runeristeren 
har været hjemmehørende kunde måske antydes ved dette kriterium. 

wore „vore" med lukket o i fsv. (som i swo)6; nsv. med åbent å. 
1. 12. ahr med langt a er en fsv. form; nsv. år.9 

§ 7. Arkaiske ord og udtryk. 

De fleste av de særligt påfaldende ord og former bærer ligeledes 
et gammeldags præg. 

1. 1 norr(men), 1. 5 norr (adv.). Det første ord plejer i on. at staves 
nordmen, (litterært); men formen her er skrevet efter udtalen i fsv., 
med assimileret rd > rr ganske som i de norske dialekter, jvf. Aasen, 

1 Holand I. 242—243 (men on. script kunde også være nevtrum, så exemplet 
gælder ikke meget); flere explr. s. 253. 2 Kock, a. s. II, § 481. 3 Lis Jacob
sen og E. Moltke: Danm. runeindskr. (1942), Txt 957 (4). 4 Kock, Studier i 
fornsv. Ijudlåra I, 1882, 459—460, jvf. 456. B Kock. Sv. ljudhistoria II (§ 430— 
431). s Kock, Ljudldra 407, og Ljudhistoria I, 352 (§ 429). Om skrivemåden med 
h, se her s. 22, fodn. 3. 
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No. Ordbok under Nordmann „Indbygger af Norge: i denne Betydning 
altid udtalt Norrmann, uden Dialektforskjel, G. No. nordmadr". Jvf. 
norrøn (især om vinden) < nor drøn. — Som adv. staves ellers altid 
nor (Aasen), jvf. Rydqvist, Ordb. II 451, hvor vi finder nor i fsv. 
{smlgn. m. nysv. adv. ner < neder, „en komparativ form" se Ryd
qvist V 125: „enkle stammer af . . . ursprunglighet: hvar (ubi), 
pær (par), hær, nor osv."). Men hvorfor ikke skrive norr som man 
så tit hade off ved siden av of\ Det er dette princip indristeren her 
har fulgt. Han har skrevet fonetisk norr efter 1300-årh.s norske og 
svenske udtale. 

1. 3 of vest. Hvis indskriften var oldisl. eller oldnorsk, vilde der intet 
overraskende være i dette udtryk1. Det måtte vel da oversættes 
„vestpå" eller „vestover" (fra Vinland) — og det er formodentlig 
meningen her, selvom sproget er svensk og vi tilfældigvis (desværre) 
ikke finder det samme gamle udtryk i den bevarede litteratur fra det 
14. årh. Men det kunde vist godt være fsv., naturligvis. Derimod er 
det næppe gængs at sige det på nysv. i nogen del af Sverrig. — For
resten kunde det, efter oldsprogets brug også tænkes at være identisk 
med hvad „man" snarere vilde ha skrevet som ofuest, offuest „meget 
langt vesterpå", en adverbial vending, der næppe heller genfindes i 
gammelsv. litteratur, men som i og for sig kunde ha holdt sig gennem 
1300-tallet, i så fald kun her fundet nedskrevet på svensk. — Dette 
er et av indskriftens konjekturalkritiske punkter. Men i hvert tilfælde 
et gammeldags udtryk. 

1. 4. skjar (flt.) er også en form der tilhører middelalderen, da ordet 
ellers både i on. og nsv. hedder sker. Vi har formodentlig her en yngre 
brydningsform (ved analogi) som den har lydt i en svensk dialekt 
ganske svarende til samtidige ord fra 1300-tallet som siax (øra sak) 
„sex", sial (ty. Seele) i svensk hdskr.2; i Jyske lov skial (um marke 
skial) „skel"3. Kensingtonristerens tunge eller øre har fået ham til at 
gengi den uvante brudte form med den sjældne J-rune istdf. i måske 
for at markere en „hård" udtale av det foregående k: sk-jar, mon 
fremmed for hans øre? 

1 Fritzner, Ordbog II, 867 of (I) over, hvor der er tale om bevægelse henover 
noget som derunder passeres: sudr of fjall; of lopt ok um log (gennem luft og over 
hav). Holand (I 264) gengir det ovenst. sål.: „(på en opdagelsesrejse) utover vesten", 
jævnfør i Ynglingatal: of austr. 2 Noreen, A. Altschwed. Lesebuch 3325, 201"5, 
312S. I gml. da. sial, siæl (H. Bertelsen, Læsebog). 3 Kaalund, Palæograf. Atlas, 
(no. XXIII). 
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1. 7 og 10. Men (i norrmen 1. 1) er regelmæssigt flertal av man1. 
Indskriftens to former av dette ord i 1. 7 og 10: man, mans viser at 
man i fsv. har kunnet bruge ordet kollektivt i entalsform som vi kan 
det endnu (på dansk): alle mand på plads 1 lo mand frem I ti (sikr.) til 
mands. Ved siden derav har man i fsv. fra oldsproget bevaret sammen
stilling av et antal med det påfølgende nomen i genitiv flert., fx. 
tredve mænd: XXX manna (partitiv genitiv). Derav med en i al sprog
historie velkendt sammenblanding (parataxis, kontaminasjon) — som 
endnu bruges på islandsk: 200 manns, annan hundrad manns2. Nu 
søges der altså en tilsvarende udtryksmåde fra fsv. litteratur, for at 
vi kan få bekræftet at dette endnu dengang kunde siges i talesproget, 
ialfald hist og her i Sverrig, hvad i så fald Kensingtonstenens 10 mans 
(1. 10) kan vidne om: „Et mandskab på 10", „et ti-mands hold". Den 
påfaldende genitiv i l . 10 er altså at forstå som elliptisk, og den kollek
tive brug av man(s) er ikke mere mærkelig i fsv. end i vort moderne 
sprog. 

1. 9 ilhj . . . illu „ondt!'. Den lidt mærkelige form på -ly av illa 
skulde være en dativ styret av præposisjonen af „fra"; men den lyder 
fremmed eller forkert og y'et skyldes muligvis en fejlskrift, en prik 
for meget i den ellers ukendte, men ganske rigtige u-rune der her er 
anvendt. Jeg læser da uden prikken: illu, en normal dativ av illa 
i fsv. 

ilhj el. illu kan kun være ment som et adj. i neutr (dat.) „det onde", 
for så vidt et nominalt begreb — men det findes ikke som sådant i de 
store svenske ordbøger, hvor kun adverbiet illa „på en ond måde" 
findes. Det samme gælder om den danske ordbog. Men i norsk og old
nordisk (isl.) er det anderledes. Fritzner (Ordb. oldnorsk, on.) anfører 
illr som adj. „ond" (om person og ting): sjå vid illo „vogte sig for hvad 
der er ondt" (Sigrdr. 37); gjalt på eigi illo illt (GI. norsk Homilinbok); 
laustu ( = leys pu)oss fra illo „fri os fra det onde" (ibid.), det sidste exem-
pel altså netop formlen fra Fadervor som på stenen!3 

1 Se Noreen, Allscliwcd: Lesebuch, 1894, (Glossar under maper, s. 151). 2 Ho-
land (I, 260 ff) har samlet en hel del exempler på denne brug av gen. sing.: 
mans i kollektiv tyd fra Snorre Sturlasons Konungarsogur og Flateyarbok: 
fjølda mannz. Fn gammel sprogbrug i analogi med folks: par war lalid 300 folkz 
eda meir (Oddveira Annall under 1341 i G. Storm, Isl. annaler, 1888, 489); men 
oftere dog med gen. plur.: leluz XXX manna „30 mand omkom", ibid. 403 (under 
år 1346—49). — Ved en lignende udvikling har vi fået ordet slags (< slag): „ti 
slags, mange slags". 3) Den første trykte store svenske bibeloversættelse av 
1541 har derimod formet bønnen som den siges nu overalt i Norden: frels oss 
ifråondo (Matth., 6,9). 
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Her har vi altså atter et exempel på at Kensingtonstenen viser os en 
i det middelalderlige svenske folkesprog fastholdt vending, som ellers 
ikke er os bevidnet i den foreliggende litteratur (ligesom of west osv.). 
— Også på norsk finder vi illa anført ikke blot som adverb., men også 
som nevtr. og som adj., se Heggstad & Torps Gmlno. Ordbog (1930): 
lllr (HU), fx. hin Mi „den vonde „djevelen"; ilt er illum at vera „det er 
ondt at være ond". Endnu mere indtryk må her det gamle norske rim 
(fragm.) gøre som Holand har kendskab til fra de norske bønder (i 
Minnesota), hvor Mi slutter en linje i adjektivs tyd: et ældgammelt 
vidne til støtte for stenens ægthed I1. 

I sv. Fadervor hedder det — i formen fra omv. 1300 —•: frælse os 
af illu2. Indskriftens udtryk er altså rigtigt fsv. sprog (frelse os Gud 
fra ondt!). 

§ 8. Nydanne l se r . 

End mere påfaldende er i virkeligheden de følgende ord og ord
former. 

1. 2 Opdagelse(færd) —• ikke just endelsen -else, der viser sig og 
breder sig som nyskabende, nominaldannende allerede i løbet av 1300-
tallet3, men selve verbet at opdage, hvem har her i Norden brugt 
dette ord tidligere end runeristeren fra Kensington i fsv. textsammen-
hæng? Det findes ikke i det litterært bevarede middelaldersprog. 
Et ord som opdagelse virker i fsv. som et vildtfremmed ord, somom 
det her dukker op længe forud for sin egentlige levetid — såvidt 
denne hidtil har været filologerne bekendt. Dog er opdage sikkert, 
som Holand fremholder et ord af ægte nordisk rod4, men udbredt 
både til øfris. uppdagen og holl. opdagen „komme for dagens lys, vise 
sig", transitivt „bringe for dagen, åbenbare el. opspore". Det er hidtil 
ikke fundet optegnet i ældre norsk, svensk el. dansk; fra oldnordisk 
kendes ordet landaleita med samme tyd, men det blev tidligt forældet. 

1 Holand, I 268--270; II 308—309. 2 Holand I 268 cit. fra Ahlquist, The 
History of the Swedish Bible. 3 Iflg. Ad. Noreens Altschwed. Lesebuch (1892— 
94) forekommer mange ord på -else i fsv. litterært henad og omv. 1400. Ord som 
liknelse, dopilsi, wigliilsi (28) styrkilse, kynnilse (forkyndelse, 43), styrilse, (166), 
de førstnævnte ord ialfald 50 år inden 1400. Tilsvarende i æda. og gda.: lillig-
gelse (omgivelser, 109), bestandelse, amminelse, bcgængelse osv. H. Bertelsen, Da. 
Sproghist. Læsebog 1905. 4 Holand (I, 229) minder om dagar-uppi fra Alvis
mål 36 og Grettisongr 152 m. henv. til Fritzners forklaring i Ordbog (daga). 
Jvf. Falk og Torps, definisjon (Etymol. ordbog 97 og Ordbog ofver Svenska 
Språket, 1925, VI, art. dag (7 e)). I sv. dial. uppedagad, oldno. uppidagaar om 
trold, som er blevet overrasket av dagslyset. 



30 WILLIAM THALBITZER 

Når blev det da avløst av opdaget — Særlig oplysende er Holands 
henvisning til den tyske indflydelse på det svenske ordforråd allerede 
fra omv. 1350. Det hang sammen med en levende indvandring av ty
skere til Sverrig fra omv. 1350, hvor de indvandrede fik rettigheder og 
privilegier jævnsides med landets egne borgere1. Falk og Torp mener 
a t ordet er påvirket av tysk enidecken egl. „avdække" (en gengivelse 
av fra. découvrir), der også genspejler sig i sv. upptåcka, æda. oplække, 
„avhylle, bringe for lyset", jvf. ty. aufdecken „avsløre, blotte, åbenbare". 
Den tyske indflydelse har tidligt sat sine spor i en mængde svenske 
ord, både i præfixer og endelser av ganske tilsvarende art som i op
dagelse, allerede til at finde i sv. manuskripter fra 1300-tallet, ja tid
ligere, fx. i Vestgotalagen fra 1285: opstandelse, op farelse, optagelse, 
i stadig tiltagende mængde gennem Den hellige Birgittas Uppenbarelse, 
der er fra 1360. 

Ordet opdagelse er ellers ikke påvist i fsv., men mellem de oven
nævnte gloser fra 1300-tallets litteratur vilde det ikke lyde særlig 
påfaldende, og det er måske et rent tilfælde, at det ikke før er blevet 
optegnet. Det kan ha været gængs i det levende sprog, dengang 
allerede. 

1. 5 (og 11). Det samme gælder om rise, der naturligvis gengir det 
tyske reise (ohty. reisa, mht. reise), og hedder rese i nysv. Det skal 
indrømmes at det er overraskende at finde dette „moderne" ord så 
tidligt i det svenske sprog, men textsammenhængen er skabt på en 
langfartsexpedisjon av unge og gamle krigsmænd og klerke, der her 
rejste i flok, hvem de så har været, formodentlig hver især stammende 
fra sit kultursentrum i Skandinavien. At indristeren har været svensk 
er der al grund til at tro — men det er tænkeligt at en av deltagerne 
i færden har været en fremmed (tysk, frisisk, hollandsk el. engelsk). 
En form som rise med langt rent i stemmer ikke rigtigt med fsv; det 
tidligere lån fra fremmed sprog skinner vel netop igennem i den rene 
i-rune (I, ikke I), som er fastholdt ens begge gange ordet optræder i 
indskriften2. Og vel at mærke, dette dengang nye og sjældne ord er 

1 P. A. Munch, D. norske Folks Historie, Unionsperioden I, 596—598. a Stam-
mevokalen i denne fsv. form rise „en rejse" må vel ha været lang: efterligning av 
vok. i mhty. reise, i. „opbrud, avrejse"; „krigstog" (Kluge). Dens overgang til e 
i (nyere) svensk er analog med steg < stigh (isl. stigr); jvf. nsv. led, sed, fred (ved 
siden af frid). Se Kock, Fsv. Ljudl. 457—458. (Anderledes er forholdet i fsv. fisi 
(rese) „en jætte, kæmpe" med kort i. Koek, a. s. 260). 
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kun brugt som en terminus technicus, nemlig i forbindelsen dag-rise 
„dagsrejse", et udtryk der måske for første gang er blevet brugt her 
for at avløse den lange sørejses maritime enhed, fællesmålet for skibets 
fart. På havet hade man vel talt om døgr eller en tilsvarende omskriv
ning på svensk, hvormed avstanden tilsøs måltes i gammel tid (inden 
„sømils" opfindelse). Med „døgr" angaves avstandene fra Island til 
Norge eller Grønland. „Dagrejse" var en ny fast længdeenhed til brug 
på landjorden. Det viser sig at den udfundne formelle distance til
nærmelsesvis passer med det på stenen angivne mål for avstanden fra 
havkysten, når det tas i tyden „14 dagsrejser" (en dagsrejse = 75 
eng. sømil)1, hvad der altså betyder, at de søgende indlandsvandrere 
har været mindst 14 dage undervejs fra Nelson-flodens(?) munding, 
men i virkeligheden, efter al sandsynlighed* et langt større antal 
dage. 

1. 10 (we) havel overrasker ved den best. artikel -et for -it, og især 
fordi nominet står ubøjet efter we(d), hvor vi skulde ha ventet en dativ 
med endelsen -u2. Endelserne -in, -it, -ir var gået over til -en, -et, -er 
i 1400-tallets manuskripter3. Ax. Kock viser at Bjorkoaråtten anvender 
finalt e efter penultima a; VestgOtalagen i mange tilf. ligeledes: late 
(pr. konj.), giælde, giældæ (pr. konj.; opr. gialde); ware, gange; bapæ 
føtær; og at avskriveren sandsynligvis har været en Vestgote. De 
gamle love (Våstgotalagen, Bjorkoa-) har været avfattede for deres 
provinser, og det er rimeligt at antage at deres avskrivere har stammet 
fra disse. Vestgoten har skrevet under påvirkning av den i Våstergot-
land foregående „dialektskiftning"4. 

1 Av hensyn til Vinlandsrejserne har dogr og lignende konvensjonelle udtryk 
for vejlængde været udførligt behandlet i litteraturen. Holand har samlet resulta
terne med henblik på den foreliggende sag (henvisende til Rymbegla, ed. 1780, 
IV § 75—76 og værker av F. Nansen, W. Hovgaard, Fossum, Gathorne-Hardy), 
se hans første bog (2. udg. 1940) 135—-139. — I de gamle kursforskrifter for sejlas 
til Grønland finder jeg dægra sigling, dægra haf „døgns sejlads" (Grønl.'s histor. 
Mindesmærker III, 210 ff.). Fritzners Ordbog har udtrykket dagrådr „så langt som 
man kan ro på en dag": mikill d. „en lang dagsroning". — På landjorden rgst: 
Thors hammer lå gemt „otte raster" nede i jordens indre. Man brugte også: dags 
for, viku for („uges rejse"). Se N. M. Petersen: Haandbog i den gammelnordiske 
Geografi (1834, 132—135). 2 De av Holand (1,251) anførte exempler fra omv. 
1350—1400 (j rødha hafuit, Sv. Medeltidspostillar, Klemmings udg. I, 86) og 
in i riket, Konungxbalker, se Noreen, Altschw. Lesebuch 53) er irrelevante, 
da det er akkusativformer brugt efter bevægelsesverber. 3 Kock, Studier i 
fornso. Ijudlåra (1882—86) 146 (efter Rydqvist). 4 Kock, a. s. 145—146 og 156— 
159. 
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Udeladelsen av finalt p (i wep) er ikke ukendt, dog heller ikke hyp
pig i fsv.1. Om vokalen e for nsv. i, se § 6 (s. 25) og s. 30, fodn. 2. 

1. 8 Og pep (dep) „død". Da indristeren ikke har fundet det vanske
ligt at skrive o i andre ord (1. 1, 7, 12), må der være en særlig grund 
til at han skriver dette ord med e. Måske netop hans egen særlige dia
lekt har gjort ham denne stavemåde naturlig. Således veksler også 
døgr og degr i Flateyjarbok (omv. 1389)2. Både A. Noreen og Axel 
Kock anfører mange exempler på tilsvarende forhold (delabialisering) 
ø > e i ældre svensk; Kock tilføjer: „i visse trakter" fx. svefn for 
svøfn (søvn), bredr for brødr, fetr for føtr, bret for brøl; hera for høra; 
oféri for oføri (uføre)3; i Erikskrøniken omvendt (labialisering): øptir 
for eptir, gonotn for genom, thøm for them. Det viser at denne alter-
nasjon e-ø var ret almindelig4. Rydqvist gir også en mængde exempler: 
kemr i. kømr, red f. rød, ex f. øx (< yx) osv.5. Holand har fundet samme 
stavemåde som på Kensingtonstenen ded i et sv. brev dat. 1390: 
„efflher the henne hosbonde her Jens Heme ded er" (er død)6. 

§ 9. Stilen. 
Tilbage blir det samlede indtryk av stilen. Runerne viser vej: 

kun halvdelen var ægte runer, resten forklædt middelalder; kloster
eller skoleskrift overført på sten. 

Kensingtonindskriften ligner ingen overleveret middelaldertext, 
hverken nogen på sten eller pergament. Sammenlignet med enhver 
anden runesten er den mere meddelsom end de fleste og gir særegne 
aktuelle detaljer om noget usædvanligt. Den er mærkeligt personlig 
og følelsesbevæget, episk-dramatisk av indhold. Indristeren har været 
i livsfare, føler sig omringet av ukendte fjender og vil nu efterlade et 
mindesmærke. Han har været henvist til at bruge runer på en sten. 
Han må ha kendt et lokalt-individuelt runesystem. Men indskriften 
kunde liså godt være skrevet på pergament eller på en kalkvæg, og 
den er ganske uden mystik. 

1 Holand (I, 250 § 58) henviser til Noreen, Aitscliw. Gramm. § 308; og Vast-
gotalatjen (1285), ed. Collin-Schlyter, p. VII. 2 Jvf. Holand I, 265—266. 
3 Kock, Sv. Ijudhistoria- I, 127 og II 38—42 (§ 623). * Holand I, 266—267. 
B Rydqvist, Svenska Språkcls Lagar IV, 98—101. 6 Holand I 267: „in a letter 
of 1390 from Lodelse, West Gothland" i Dipl. Norv. IV no. 586. 
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Sproget er omtrent halvvejs fornsvensk dialekt, optrævlet ord 
for ord, men det vrimler, som det synes av anomalier og grammatiske 
fejl og ligner, for os at se, et sammensurium av arkaiske og moderne 
former, indeholder desuden noget fremmedartet. Stilen er ialtfald 
ukendt fra litteraturen i sin formløshed, måske som Holand tænker 
sig, nærmest at forstå som en tilnærmelse til 1300-tallets dagligdags 
sprog („colloquial language"). Men efter min mening gælder dette kun 
delvis eller halvvejs, snarere har denne „ustilige" sprogstil udviklet sig 
på den lange rejsefærd under samværet mellem de mange Goter og 
Nordmænd fra forskellige kultursentrer: deres forskellige dialekter 
og forskoler har giet dem anledning til diskussioner om „sproget". 
Der har fundet en indbyrdes påvirkning sted, mere eller mindre be
vidst. Resultatet er blevet et lidt kunstigt sprog. 

Jeg hører et stort skift og skred i indskriftens ord. De er som fyldt 
av en anende uro. De er udgået av en ganske usædvanlig situasjon —• 
som måske kun har een analogi i runestenenes historie: de tre mænds 
fra Kingigtorssuaq nord for Upernavik i Grønland.1 

På øen ved Kensington har der været en højst alvorlig periculum 
in mora — for de 20 mand av flokken, der her var tilbage siden det 
store mandshold hade vovet sig op på den farlige efterforsken i ind
landet. Indskriften er da udført i hast, måske i angst og gru, men fyl
digt nok til at tjene som forklaring for de ved havet efterladte mænd 
eller hvem andre der vilde søge efter de savnede og tiloversblevne. 

Stenens indrister har snarere været en flink klerk end en krigs
mand. Og han har tilhørt det yngre slægtled iblandt denne rejsefærds 
mænd. 

Han har tilhørt en skare raske og forvovne æventyrere, som i sex 
år har været på sejlads og vandring og er komne langt bort fra de hjem
lige skolevaner. De har vænnet sig til hinandens dialekter. Indristeren 
synes at se bort fra smålige skoleregler for stavemåden. Hans sprog 
synes at være i opløsning. Han får måske ordene dikteret, med fynd 
og i hast. Vi kender ikke oprindelsen til hans sprog- og skrivevaner; 
de vidner muligvis om en særpræget lærers undervisning eller om diskus
sioner, som har manifesteret sig i dette lille rejsende samfund. Måske 
slår også nogle individuelle dialektvaner igennem i hans meget per-

1 Nærmest i situasjon og stil kommer vel Honen-stencn, Ringerike (se fx. 
Neckel, Die erste Enldeckung Amerikas, s. 83—84). Man kan også tænke på Jørgen 
Brønlunds dødsdagbog, se Mylius-Erichsen stenen, Langelinje, København . , . 

Danske Studier 1946-47. 
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sonlige og episk formede stil. Derfor virker den ukendt og ny. Hemme
ligheden kan muligvis findes gennem et studie av stilen omfattende 
dialekten1. 

For mig lyder runeristerens talesprog igennem fra først til sidst — 
ikke mindst i „besværgelsen" 1. 8—9: fræelse (verbum i optativ). 
Her avslører han sin tilhørighed til kirken. Det hørte sig naturligvis 
til under en alvorlig katastrofe som denne, hvor expedisjonens for
sprængte rester var i dødsfare, at påkalde Virgo Maria2. 

Det tyske reise har han hørt (og måske vænnet sig til at udtale) 
med et langt e eller i: rese el. rise. For hans øre har den fremmede dif-
tong ei mnt. [ei], lydt sådan. Som fremmed ord fik det stå ubøjet 
(1.11). 

Den unge mand har selv et andet mål end den der dikterer ham. 
Den unge taler ikke som de ældre: deres aflir varum skipum blev i 
hans mund til åptir vore skip; roda til rode; dopa til dop eller dialekt-
formen(?) dep; den sidste form ligner et neutrum (sing.), fremkaldt 
måske under indflydelse av det foregående kollektive man (istdf. men) 
der betyder „mandskabet", som var dødt (dep, § 6). 

Kortformerne (wi) hade, har, war, kom, fan lyder for filologens øre 
stødende mod den typiske litterære stil, men kan dog nok forklares 
ud fra de mulige (nemlig undtagelsesvis virkeligt forekommende) 
former i det gamle sprog fra midten av d. 14. årh.3. Alt det kan hen-

1 Lis Jacobsen udtaler i Nye Runeforskninger (1931) s. 5: „Men dernæst skal 
der ikke lægges Skjul på, at der inden for filologisk og historisk Forskning er sket 
så store reale og metodiske Fremskridt i den sidste Menneskealder, at vi er istand 
til på en, som det synes mig, fra tidligere næsten væsensforskellig Måde at forstå 
Datidens Sprog. Vi har lært at tolke Dokumenterne med en intim, konkret Sam-, 
følelse med disse, som man såre sjældent finder hos ældre Forskere. Denne levende 
Kontakt med Kilderne betegner vor Tids Indsats i Oldtidsforskningen". Jvfr. 
også Anders Bæksted, Vore yngste runeindskrifter (DSt. 1939) is. 111—114. a Ho-
land I 247—48 om Maria-påkaldelser. Jvf. A. Bæksted, Runerne (1943) 108. Lis 
Jacobsen og E. Moltke, Danmarks Runeindskrifter (1942). Text. 841—842. Se især 
Søborgsten, 308. O. v. Friesen, Runorna, De svenska runinskrifterna (1933) 232 ff. 
3 Jeg skal her ikke gentage alle de av Holand (I, 233—236) anførte og allerede 
tidligere av bedre kendte sprogmænd fremdragne exempler på sådanrie fsv. og gmlda. 
verbalformer (1. p. flt.) som de ovennævnte. De sprogmænd Holand siterer i den 
anledning er forresten Falk og Torp, V. Dahlerup, H. Bertelsen, Brøndum-Nielsen, 
G. Indrebø; og blandt værker som indeholder slige former: Lucidarius (fra omv. 
1350); Sv. Diplomatarium, Diplom. Norvegicum; Dronning Margretes brev 1393 
(Molbech o. Petersen, Diplomer og Breve no. 22); Klemmings udg. Medeistids Kro
niker; Codex Bureanus osv.: wi gaa til bordh i sprog fra 1390; flere folk ætar; the 
svenske kom først; osv. 



TO FJÆRNE RUNESTENE FRA GRØNLAND OG AMERIKA 3 5 

føres under samme synspunkt som det ovenfor anlagte, det Holand 
betegner som „colloquial usage", det naturlige samtalesprogs former, 
som her skulde være helt slået igennem1. Ja måske kunde de lyde 
således ialfald i den yngre generasjons sprog ved århundredets midte — 
og i et dertil egnet individ, der var ganske løsrevet fra skolesproget. 
Det er blevet til et vulgærsprog i skarp kontrast til diplomernes, 
kirke- og skolelitteraturens konservative stilformer (Seip taler om 
„skabelon"). 

Sammødet på rejsen mellem de gamle Skandinaver, gennem de 
mange år, har virket ikke blot udjævnende og tilslibende på deres 
sprog, men også positivt fremkaldende eller genkaldende gammel
dags ord fra middelalderens norske og svenske dialekter. Det er for en 
del forklaringen på hh. de moderne og arkaiske former i denne fjærne 
indskrift. 

Mon der skulde være en bevidst villet tendens i denne kontrast, 
her virkeliggjort imellem de rejsende — en sproglig raskhed, jargon? 
Eller mon ikke snarere et gennem dialekternes daglige gnidninger til
slebet, aktuelt fællessprog, et tildels klart villet „kortsprog", et puri
stisk „lingva franca"? 

Her kunde det være nyttigt at opfriske mindet om Otto Jespersens 
geniale studier over sproglige nydannelser, mixed languages, hybridisme 
og pidgin English — realiteter alt I Læs fx. igen hans morsomme men 
også lærerige lille bog Nutidssprog hos børn og voxne (1916), eventuelt 
i den omkalfatrede udgave Sproget (1941), avsnit om sprogleg og ord
avl, om isolerede tvillingers særsprog, om sproghistorie og „hele sprog", 
om Horatio Hale's teori om sprogudvikling osv. . . . Ved Kensington i 
Minnesota har vi til forandring fundet en middelalderlignende sprog
prøve fra et lille isoleret skandinavisk samfund av voxne mænd på 
omflakning hinsides Grønland og Vinland, en ny konstellasjon med 
nye signaler . . . resultat: en cocktail av skandinaviske dialekter? 

Jeg vil gætte på at i nedskrivningens bevægede timer har diktato
ren (måske norsk?) repræsenteret den konservative tendens (illu, 
of west osv.), hvorimod skriveren (risteren): den moderne tone. Det 
er ham, der i øjeblikkets presserende hast stædig har holdt sig til de 

1 Jvf. Brøndum-Nielsen: „Det i Nutiden velkendte Forhold, at der er mange 
Grader af Talesprog: Dagligsprog i Byen og på Landet, Foredragssprog, Teater
sprog, Prædikesprog osv. vil man genfinde langt tilbage i Tiden" (Gmlda. Gramma
tik 1 24). Jvf. Trygve Knudsen i Finnur J6nsson Festskrift 448; Seip, Norsk språk-
historie 340—343. 

3* 
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kortest mulige former, tilstræbende en slags gammeldags telegramstil, 
udeladt — eller indsat — et ord som „vi" og et par gange et verbum, sat 
prikker over vokalerne eller glemt dem osv. Det blev da til en slags 
runestenografi — tiptop moderne for 1360-erne, mellem disse første 
emigranter! 

§ 10. Filologens videre indtryk. 

Der kan og bør i denne sag graves dybere ned end hidtil sket er. 
Nærværende er kun at ligne med de første spadestiks næste indtryk. 
Under træets rødder lå stenen gemt med sine filologiske gåder. Den er 
endnu ikke bragt helt ud i dagens lys, selvom lyset nu trænger bedre 
ind over visse punkter end for 50 år siden, da stenen blev fundet av 
den norske bonde. Tilvisse et mystisk fund med uanede langtrækkende 
konsekvenser, hvis runerne er. ægte. 

Ax. Kock understregede med Lyngby (overfor Rydqvist), at ved 
midten av 1300-tallet hade der udviklet sig „større" (voxende) „skiljak-
tigheter", der førte til de mellemsvenske dialekter vi kender fra land
skabslovenes tid. Det var længe før det svenske rigssprog begyndte at 
udformes. Altså før 1350 florerede allerede dialekterne, „verkligen 
olikartade dialekter" — dog således at der er noget fællesforbindende 
mellem Sveriges gamle landskabsloves sprog og Skånesproget, det 
fornskånske, som på sin side bar et skånsk-danskagtigt præg. Men 
Kock lægger ikke skjul på hvor mangelfuldt vi endnu (i 1886) kender 
alt dette: 

„De flesta av våra bygdemål aro ånnu allt for ofullståndigt under-
sokta oeh bland de aldre minnesmarken, hvilka snarast kunna gifva 
upplysning om våra dialekters aldre skepnad-, aro runristningarna, orts-
namnen och diplomen till allra storsta delen dels opålitligt eller ofull-
standigt, dels icke alls publicerade".1 „Men harvid bor man vidare 
besinna dels att, såsom Lyngby anmårkt, mangen mindre olikhet kunnat 
finnas i uttalet, hvilken den jamforelsevis ofullkomliga skriften ej for-
mått återgifva, dels att dialekterna i mera aflågsna bygder redan då 
kunnat våsentligare afvika från språket i de provinser for. hvilka vi 
ega landskapslagar i behåll"2. „Och åfven nar en dialektegenhet i 
landskabslagen icke återfihnes i provinsens nuvarande mål, utgor detta 
ej ett såkert bevis darfor att denna dialektegenhet icke existerade i 
landskapet for fem till sex hundra år sedan. Åfven detta framgår nog-
samt ur Vestgota-skrifternas vokalharmoni"8. 

. » Ax. Kock: Studier ofver fso. ljudlåra (1—2. 1882—86), avsnittet „Till frågan 
om fornsv. riksspråk och fornsv. dialekter" (490). 2 Ibid. 494—495. Ibid. 3 500. 
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Kock har, synes det, dannet sig et billede av en række fsv. bygde
mål, nu tildels forsvundne, som har forekommet ham at gemme eller 
dække over overraskende, mere el. mindre lokale sprogformer. 

Dialektformer kan findes selv i runeindskrifter: fynsk i Mester 
Jakob Røds rolgt for rodlyt; jysk i gbræ for gordæ på kisten fra Pjed-
sted (Vejle); gård for gbrpæ, mæk for mik; i Lønborg kirke (Ringkøbing) 
skol for skulæ; Kragelundstenen (Viborg, 1225—50) bad, rist1. — 

Blandingssprog kendes osse fra runestene, fx. Karlevistenen (Øland) 
fra c. 1000 med dansk-norsk iflæng (iflg. Wimmer)2. Underlige stave
måder er ikke sjældne, som ura:suti = øresund3 på en sten fra 1100-
tallet; hir (for her), sil (for sål) på en grønlandsk runesten (Igaliko)4, 
ston for slin el. skin på en svensk. — 

Fejlristninger var hyppige. Men selvom vi holder os til Kensington-
formerne som de ser ud efter runernes værdi, kan de måske være 
brugt og hørt i en landsdel ved 1300—1350. Vi kender dog ikke nogen 
dialekt hvor man sae vi fan for vi funnum (el. funno)6. 

Vi kender heller ikke de tveprikkede vokaler å, 6, ti eller /z-forlænget 
vokal ved den tid i Norden — er der fremmed påvirkning i disse til
fælde? har runeristeren — måske en fremmed eller halvfremmed i 
sproget — taet fejl av kønnet (peno oh), taet fejl av a og æ i et par ord 
(skjar for skidr), sløjfet endelserne for at gøre det lettere og tilmed 
sjusket i sit hastværk? 

Men h i oh og ahr, hvad skal man tro? Se dog Brøndum-Nielsens 
(sjld.): goohl6 — Og Ivar Baardssøns Grønlandsbeskrivelse fra omv. 
1350 (MS i avskrift fra 1500-tallet7) begynder således: Saa sigger vis[s] 
mend som fød[d]e ehre udj Grønland —• og længere fremme: daa stoer 
strom ehr (hvor stærk strøm er), med eh — i. 

Mon denne retskrivningsskik ikke skulde hænge sammen med den 
tyske indflydelse i Mellem- og Vestsverrig (omtalt her s. 30), der midt 
i det 13. årh. begynder at vise sig i sproget? kunde mon disse ah 

1 Lis Jacobsen og E. Moltke: D. R. nr. 217 (1275—1300 rbgelsekarret fra 
Stenstrup, Svendborg); nr. 221, 222, 231. 2 Ibid. nr. 245; jvf. 263—266. 
3 Ibid. nr. 47. * Se Dan. Bruun: „The Icelandic Colonization of Greenland" 
(M. o. G. 57, 1918) s. 121. „Vigdis M's dollir hwilir hir, glæde Gup sil henarl 
6 Hvis „vi" dækker et „jeg", er impf.-formen mere forståelig og analog med 
wan (uari) av winna. — Har muligvis indristeren skrevet „vi", hvor foreren (dikta
toren) har sagt „jeg"? 6 Brøndum-Nielsen, Gammelda. Grammalik § 24: „/i efter 
vokal som Længdebetegnelse (sjld.): gooh". ' Grønl. hisl. Mindesm. III, 248; og 
Medd. om Grønland 20 (1899), 278 ff. og 322. 
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eh, oh ikke være nogle tidlige spor eller forløbere for den tyske kancelli
stils ortografi, som efterhånden for det ældre å, é indførte ah, eh (osv.) 
som i ty. Stahl, Mahl, Jahr, Ehre, Sohn osv.?1 

Indristeren må ha været en skriftkyndig mand, fortrolig med mid
delalderlig fornsvensk dialekt og skrivemåde, for sin tid relativt 
runekyndig, men ganske uden skrupler overfor datidens runologi. 

En falskner (ved 1895 i forrige årh.) kan muligvis ha kendt Ole 
Worms runeværk med gyldentallene, eller P. A. Munchs Algorismus; 
også Dybecks og Liliegrens runeværker fra 1830- og 1860-erne og 
Ax. Kocks Studier (fra 1886). Men palæografien? dærovre i Minnesota 
— var han mon i ledtog med lærdommen i Sverrig? Hvemvar han, 
dette store X? Lærd, og forud for sin tid, må han ha været 1 hvis han 
har existeret — men har han? 

En stor del (1/3) av stenens former er jo utvivlsomt ægte fornsvensk 
(§ 4—5); det samme kan osse gælde om nogle former, der ser ud som 
gammeldags vendinger (åptir brugt som konjunksjon; of west; peno 
osv. § 6). Mon dog ikke en form som peno har været langt mere gængs i 
dagligsproget i fsv. end vore håndskrifter nu lader ane? Det blev jo 
den sejrende form, „denne"! 

Endelig skal det huskes at en del ('/&) av indskriftens ord er nev-
trale: de vilde i fsv. skrives og lyde omtrent som nu og ser derfor ud 
som vor tid« sprog: ok, vi, Vinland, låger, en dags, nor(r), hem, af, 
at, frælse (frålse). De tæller med, osse som fsv. 

Bønnen, anråbelsen svarer til den ægte gamle form fra 1300-tallet 
(se § 7, s. 28-29). Et Ave Maria kendes også på sene svenske runestene. 
Kensingtonstenens A. V. M. betyder vel Ave Virgo M.; det står her 
som en stivnet anråbelsesformel, en trylleformular2: „Hil Jomfru 
Maria, frelse (os) fra ondt I" Indskriftens forf. tænker vist her på 
illa mere som „ulykke" end som „synd". Formen illy i indskriften kan 
måske fastholdes som efterligning av en ældre norsk dialektform, 
svarende til UH (dat. sing.). 

Forekomsten av dette gamle on. ord i en dativform som illy har 
måske mere end nogen av de andre besynderligheder bragt indskriften 

1 „Geschichte der deutschen Sprache" (Otto Behagel) i Pauls Grundriss der 
Germ. Philologie I (1901) 676, jvf. 671 (§ 17) („Schon um 1330— . . ."). 2 Holand 
I 247—48, II 301—309 og 268—270. Om kristelige formler på runestene se 
især A. Bæksted, Runerne (1943) 98—112, jvf. også her 34, fodn. 2. 
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i miskredit. Måske er der sat en prik for meget i runen, i så fald er den 
fejl for u (skriftrune av en ellers ukendt form, efterligning av minuskel-
skrift), så at der skal læses illu. Men efter Holands redegørelse om dette 
ord i on. og ældre norsk har jeg ikke længer nogen større betænkelighed 
ved at tro på, at dette ord er faldet ganske naturligt på Norrmændenes 
tunger, men måske har lydt en smule fremmedartet i Gøtens øre (fonetisk) 
— for ej at tale om bibelens vidnesbyrd rent glosemæssigt. Det er tungt 
vejende argumenter (jvf. s. 28)1. 

I ingen av de andre linjer viser indskriftens forf. sit forhold til de 
styrende, hverken Gud eller en fører. Intet navn er nævnt i denne ind
skrift. Manden føler sig blot som en av flokken, en av de endnu over
levende. Kun de to folkenavne har han bevaret i fsv. form: Goter og 
Norrmænd. 

Men hint „vi" er ellers hans eneste kendemærke, dette vi2 som 
fortæller om et årelangt solidarisk sammenhold mellem disse første 
udvandrere fra Nordens lande til Grønland og Vinland, under deres 
vandring gennem det ukendte vældige ø-land vest for Vinland. Dette 
vi gemmer sig i første linje, dukker synligt op i tredje og gentages to 
gange: 1. 6 wi war [uti] ok fiske, det sidste ord en skødesløs udtale som 

1 Holands redegørelse har karakteren av en videnskabelig undersøgelse in 
stalu nascendi og den har for mig været meget lærerig og sund. 

Tvivl og kritik findes mange steder; hos Holand altid holdt i en ægte konstruk
tiv ånd, idet han har tillid til fundets forudsætninger; men hos enkelte andre med 
negativ tendens fx. hos Erik Noreen i hans bog: Svensk stilparodi, der nærmest 
kun søger at latterliggøre Holand; det samme gælder om den amerikanske profes
sor L. B. Anderson's: Anothcr View of the Kensington Runeslone. Wisconsin Ma-
gazine of History III 1920 (heri er det en alvorlig misforståelse at henvise til 
Fryxell som runeforsker, da han aldrig har skrevet noget om runer). 

Skeptiske er også M. M. Quaife (1934); Halldor Hermansson: The Problem of 
Wineland (1936); Wolfgang Krause: Runen in Amerika (Germanian 1937). — Med 
sympati, mere eller mindre positivt til fordel for stenens ægthed, har bl. a. følgende 
mænd udtalt sig: Professorerne Hj. Lindroth; K. F. Soderwall; P. P. Iverslie; 
G. Indrebo (jf. Holand I, 230, 287, 103) — og i Amerika: O. E. Hagen (S. Dakota), 
Francis Betten (Marquette Univ.), F. S. Cawley (Harvard); Stefan Einarsson 
(Johns Hopkins), A. Fossum (ibid.) forf. av The Norse Discoverg of America (Minn. 
1918); A. Stromberg (Univ. of Minn.) G. Woodbine (Yale Univ.). Desuden R. Hen-
nig (her s. 12) og Philip Ainsworth Means {Newport Tower, 1942). — Påstanden at 
illij ligner et engelsk ord, er jo rent hen i været. Noget andet er, at formen på -ly 
ikke kendes i gml.-norsk el. fsv. litteratur. Men y kan være fejl for u — eller en 
fejlopfattelse av et / i en form Mi, som er blevet dikteret indristeren, Denne sidste 
forklaring er ikke faldet nogen tolker ind. Men et held har bragt stenens for
svarer Hj. Holand på sporet. Holand I 269, II 308 (her s. 29). a vi med langt i 
i fsv., ligesom z'et i illu, se Kock: Fornsv. Ljudlåra I 420; D. A. Seip: Norsk 
språkhistorie til 1370, 321—322. 
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i hurtig beretning1, og I. 7 wi kom hem. 11. 10 er vi udeladt. Indristeren 
er nervøs og sløjfer grammatikens strænge krav til korrespondens (kon
gruens), er usikker i stavningen, sløjfer både ord og endelser. Manden 
skriver blot løs av karsken bælg, ganske uhøjtideligt, for at meddele 
det fornødne. 

Så lang en indskrift—12 linjerl — kan næppe ristes på mindre end 
to dage. Snarere er der medgået flere. Natten har medført en lang pause 
i udførelsen,, hvad der muligvis kan ha forvoldt en særlig forstyrrelse 
i sprogkongruensen et sted i midten eller lidt længere fremme i texten. 

Helhedsindtrykket er stilstridende mod de litterære kilder vi har, 
hvor intet sidestykke til dette er kendt. Men sæt nu alt dette formløse 
har sin psykologiske forklaring i de syv vandreår, de 30 Skandinavers 
sprogforbistring, situasjonen som den fremgår av indholdet •— og andre 
forudsætninger som vi ikke kender eller kun kan ane: en særpræget 
skriver, måske en bevidst „purisme", måske et fremmedelement, 
diktat ved nedskrivningen og diktatorens eller skriverens individuelle 
reaksjoner? 

Den forsigtige filolog vil finde at Kensingtonstenens betydning 
endnu ikke er fastslået. Det må opklares om den ikke er kondemneret 
for tidligt, og om der ikke foreligger nye kendsgerninger, der tvinger 
os til at anlægge en ny synsvinkel for fundet, eventuelt begynde med at 
avfinde os med forargelsen og efterhånden ligefrem prøve på at ta 
indholdet til efterretning. I selve runologiens og filologiens udvikling, 
siden stenen blev fundet i slutningen av det forrige århundrede, 
er der fremkommet så mange nye kendsgerninger og nye synsmåder, 
at det nu synes muligt at hævde, at denne besynderlige indskrift 
— runerne såvelsom sproget og indholdet — trods alt kan være ægte. 

Men falsk eller ægte — en opklaring ønskes, om muligt et bevis. 
To be or not to be, that is the question. 

Forf. skylder kontorchef Gunnar Knudsen sin bedste tak for adskillige vej
ledende bemærkninger under manuskriptets udarbejdelse. 

Avsluttet i Juli 1947. 

1 Måske en parataxe (anakoluti) av wi war ole fiskade. (v.) og wi war at fiski 
(n.): Mange analoge sætningsbygninger se 1 Otto Jespersens Tanker og Studier 
(1932), art. „Sammenfaldet: og-al",tx. „behag at tryk på døren"; værsgo og sid ned\ 
se nu og bliv færdigt sv. gå ul å jaga (186); han holl på alt skratta = han holl på 
och skraltade (188); de hafde wæret henne och fiske i aaen (203). 
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Vi lhelm Grønbech har skrevet en diger Bog om „Midgård og 
Menneskelivet". Den drøfter Sagen mere fra intellektuelle og 

morfologiske Synspunkter end fra geografiske og etniske. Der gøres 
dog et Tilløb til geografisk Klassificering S. 2 ff. „Midgård kaldes 
den verden, som menneskene lever i . . . Derude på Midgårds grænser 
mødes veje fra neden og fra oven . . . Broen, som snart hedder Bifrøst, 
snart Bilrøst,. . . fører ud til et øvre Land, et som ligger over hovedet 
på mennesker i Midgård. 

På den anden side leder en vej nedad til en tredie verden, den som 
strækker sig både udad fra Midgård og ind under Midgård". Den ver
den, som strækker sig udad, hedder Udgård. Grønbech bruger dog kun 
dette navn som nødmiddel, da det er sentnordisk, S. 8. Den uhyggelige, 
hexevrimlende Skov Jærnved henlægger han nærmest til Midgårds 
Sydgrænse mod Udgård, S. 4. 

Selv har jeg i „Gotthiod und Utgard" udfra aprioriske Synspunkter 
inddelt Synskredsen i „Inder-, Mid-, Yder- og Nulzone" (i internatio
nalt Kunstsprog: „Intra-, Medio-, Ultra- og Nullozona"). Men den 
Inddeling, som Grønbech ovenfor lader skimte, bliver en noget anden: 
„Opzone, Midzone, Underzone, Yderzone, Nulzone" (det sidste nær
mest = Ginnunggab). 

Jeg skal nu prøve at gennemgå, hvad der i gottonsk Kosmelære 
(Kosmologi) lader sig iagttage av geografiske Holdepunkter. 

1. Opzonen. 

Det oldhøj tyske, kristelig kosmologiske Digt „Wessobrunner Bøn
nen" omtaler Himlen som Ufhimil. I den tilsvarende eddiske Kosme-
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lære hedder den Uphiminn. Ordet er udelukkende digterisk, kosme-
lærd. 

Hær kan man i Sophus Bugges Ånd rejse det Spørgsmål: er Wesso-
brunner Kosmelære simpelthen kopieret i „Eddaen"? Det tror jeg 
dog, man næppe kan gøre troligt. At den tyske Munk til kosmelærd 
Brug skulde have opfundet Ordet „Ufhimil", kan jeg ikke få mig 
til at tro. Ligningen „Ufhimil = Uphiminn" synes at vise, at det drejer 
sig om en Arv fra Ursproget. 

Videre har vi jo det oldhøjtyske kristelige Ragnarokdigt „Muspilli". 
Dets Indhold genspores i Norden på tvende helt forskellige Steder. 
Navnet Muspilli, „Kødødelæggelse", for „Ragnarok" har vi i „Eddaen" 
hos Muspels Sønner, Muspelheims Jætter, der spiller en Hovedrolle 
i Kampskildringen. Og „Muspilli"s Ragnarokskildring 

Åer udtørres, 
Kæret sluges, 
Midgård brænder, 

genfindes næsten Ord for Ord i det sallingske Ragnaroksagn: når Lind
ormen ved Norrevejle (o: Midgårdsormen) engang rejser sig i Jætte
vrede, så vil 

Astrup synke, 
Eskjær (æ Kjar, Kæret) flyde, 
Norgård brænde. 

Hær er al Mulighed for sildig kristelig Kopi udelukket. Jfr. min Artikel 
i „Historisk Aarbog f. Skive" 1944, 57. 

Jeg mener altså, at Navnet Ufhimil = Uphiminn hører til den 
gottonske Kosmelæres Urarv. Det peger i Retning av det, jeg udtryk
ker ved Opzone. Ja, kanske har det udtrykkelig denne Mening. Ur
sproget var jo ikke principryttersk-konsekvent, således at Navnene 
„Midgård" og „Udgård" med jærnhård Nødvendighed måtte kræve 
et „*Opgård". 

Grønbech har ovenfor omtalt Opzonen som et „øvre land". Det er 
Nordboernes Asgård. Guden Heimdall har jo sin Bolig i Himinbjprg, 
„Grimnesmål" Str. 13 (Bugge). Og når således een Gud sidder i Op
zonen, må alle tænkes at gøre det. At en Del av den øvrige Gudeverden 
skulde strække sig ned til Midgård, lader sig ikke tænke. Odins Udsigts
tårn Hlidskjalf forudsætter også Opzonen. 
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2. Midzonen. 

Medens Himlens Præg av Opzone ikkun skimtes i Navnet Ufhimil 
= Uphiminn, er Midzonens Kategori klart udtrykt i fire gottonske 
Hovedsprog: gotisk Midjungards, oldhøjtysk Mittilagarl, oldengelsk 
Middangeard, oldnordisk Midgardr. Et nordisk Synonym er Mann-
heimar. 

Hær må rejses det'Spørgsmål: er det tænkeligt, at gottonsk Kosme-
lære med Væsensgruppen Midgårds Sønner har forbundet en dunkel 
Ur-Anelse om den jafetiske Folkeæt, der jo i Hovedsagen indehavde 
Landet mellem Nordhavet og Middelhavet? Tanken synes lidet trolig; 
men der må dog gøres opmærksom på, at Middelhavets latinske Navn 
Mare Mediterraneum netop indeholder det Samsæt, der går igen i det 
nordiske Havsymbol Midgårdsormen. 

løvrigt synes et bedre Grundlag for Midgårds-Ideen at opstå ved 
Resultatet av den store Folkevandring: omkring 500 var næsten 
hele Europas Fastland midlertidig eller varig oversvømmet av gotton
ske Folk. Østrom var det eneste Storrige, der ikke var helt erobret, 
og indenfor dets Område sad der Goter både ved Nedredonau og på 
Krim. Et sligt Gottonerland, et „GotbjoS hit mikla", har jeg i „Gotthiod 
und Utgard" 1,32 anskueliggjort ved en symbolsk Tegning, hvor 
det omslyngende Middel-, Atlanter- og Nordhav fremstilles som Mid
gårdsormen. 

3. Underzonen. 

Den tredje Verden strækker sig ifølge Grønbech ind under Midgård. 
Hos Saxe 160 (P. E. M.) omtales et nordskandinavisk Sted Unden-

sakre, = det nuv. Undersåker i Nord-Jemtland; det menes at være 
et gammelt Navn for Dødsriget, se P. E. Muller 1. c. og J. Olrik, 
„Sakses Danesaga", Register. 

Dærtil svarer i østrigsk Folketro det salzburgske Bjærg Untersberg 
som Opholdssted for henfarne Sjæle. 

Almindeligt er det i dansk Folketro, at Menneskene modsættes de 
Underjordiske. Særlig udpræget er denne Tro på Bornholm. Menne
skenes Fører i Kampen mod de Underjordiske er Bonavedde, hvem 
jeg formodningsvis har tydet som „Borgunders Vætte". 
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Underzonen har flere Navne. Fællesgottonsk er: gotisk Halja, 
tysk Holle, engelsk. Heil, nordisk Hel, dvs. „det indhyllende Rum". 
Ordet er dannet på det Urtrin, da man foretrak Kortnavne for Samsæt. 
Valhal „Lighal" kendes i Gotland som lavtliggende Dødningrige; 
dets Forfremmelse til Opzone er sekundær. Niflheim er „Tågehjem". 

Når der rundtom, midt inde på Midgårds Overflade, huserer 
Jætter, Bjærgmænd, Alfer etc., må disse Skademænd vel formodes a t 
være en Slags gennembrydende „Muldvarpe" fra Underzonen. Skal 
man også opfatte de menneskerøvende Vandvæsener, — Nøkker, 
Åmænd, Elvegrimer, Fossegrimer etc. — som hørende.til Underzonen? 
Forholdet er mig ikke klart. 

Et gækkende Vexelforhold lader sig spore hist og hær. 
I „Guta Sagn" siges, at Gotland oprindelig var „elvist", alfetryllet, 

så det om Natten sank, men om Dagen var oppe. Det svævede mellem 
Underzonen og Midgård, indtil det.endelig blev renset for Trolddommen 
og vundet for Midgård. 

Udenfor den nordnorske Kyst træffes Landet Utrøst, der ligesom 
Gotland stundom synker og stundom er oppe. Indbyggerne viser sig 
stundom i Menneskeham, stundom i Skarveham (Asbjørnsen). Navnet 
Utrøst lader skimte en Vexling fra Underzone til Yderzone. Elementet 
-røst er det samme, vi har ved Broen Bifrost, der leder fra Midzonen 
til Opzgnen. „Røst" er et gammelt OFd for „Vej". 

4. Yderzonen. 

Grønbech siger, at Navnet. Udgård er sentnordisk og dærfor av 
ham kun bruges som Nødmiddel; Jeg vil foretrække at sige, at det er 
sent avhjemlet. Men selve Forestillingen turde være urgammel. Ind-
delingsnavne som Ophimmel, Midgård og Udgård svarer på det bedste 
til hinanden. Og i Literaturen, fra klassisk til nyere Tid, er Forestil
lingen om Udgård ypperlig avhjemlet. 

I Tacitus' „Germania" c. 46 viser Gottonernes Udgård sig som 
Øsinabolandet, det nuværende Rusland. Hær er Hjemstedet for Fabel
folk, med Menneskekroppe og Dyrelemmer. Hær boer Folket Eiiones 
= Jætter. Navnet vil sige „Ædere". Det stammer fra Urtiden, da man 
endnu næsten aldrig dannede sammensatte Folkenavne. Det er, under
forstået, = Sammensætningen „Menneskeædere". I samme Rum sæt
ter den klassiske Geografi Folket Am-adokoi = oldind. am-ådaka „Rå-
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ædere", atter = „Menneskeædere". Og Russerne kender hær Folket 
Samo-jedi „Selv-ædere". 

Ifølge Jordanes opstod Hunnerne dærved, at Goterkongen Filimer, 
som levede c. 250 c. Kr., jog en Bande „Helruner" dvs. Hexe ud i 
Ørkenen, hvor de parrede sig med onde Ånder. 

Anter, tysk Enzimen, er et gammelt Navn for Tjerkesser. Det gik 
over til at udtrykke „Jætter, Utysker". Tysk enlerisch er „troldtagen". 
I en tysk Studentervise synges: 

Jetzt weicht, jetzt fliehtl Jetzt weicht, jetzt flieht 
mit Zittern und Zahnegefletschl 
Jetzt weicht, jetzt flieht! Im Sturm herzieht 
das Enderie von Ketsch. 

Den samme Overgang har vi i yngre Tid ved svensk ryss = „Russe" 
og „Utyske". 

Et norrønt Mærkepunkt for Midgårds Grænse er som nævnt 
Jætteskoven Jærnved. Grønbech S. 4 vil lægge dette Punkt sydpå. 
„Jeg tænker mig, at den sommetider har været at ligne ved en stor 
rydning, rundt om hvilken mørket skyder op i stammer og grene, 
sammenfiltrede til en fast mur. Bagved er det sted, hvor de fredløse 
lusker om sammen med ulvene. Også der er mørkt og tåget. Der går 
stier, som ikke er veje, fordi de ikke er sådan, som menneskefødder 
træder dem til. Der er store sumpvande under urolig, forhekset skov. 
Fra søerne kommer uvejr, når vinden rejser vandet og driver det som 
uheldskyer ind over jorden, så at dagen mørkner. I „jærnskoven" 
huser vanskabte jættekvinder med deres yngel1; næsen og kløerne er 
sværdskarpe, og flænger lige godt i menneskekød. Kuld på kuld brin
ger kællingerne til verden, ulve og tusser imellem hinanden. I det 
moradsopfyldte mørke, hvor grenene er jærnkløer, som hugger i 
vandreren, famler han forvildet om, indtil han ender som utyskeføde. 
Kvæg, som forvilder sig derind, kommer ud igen med tydelige mærker 
af, at der er blevet åndet på det, og det duer til ingenting". 

Dette er en god Prøve på, hvad der kommer ud av mystisk Geo
grafi, når man tolker den rent poetisk uden at lægge noget virkelig 
geografisk-etnisk dæri. Jeg vil godt tro, at de fjærntboende Islændinge 
har forestillet sig Sagen, som Grønbech angiver. For de havde jo grumme 
tågede Forestillinger om Danmarks Geografi og om Sagnenes etniske 

Som Opnævnersker hedder de Jarnviajur. G. S-e. 
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Indebyrd. Men Virkeligheden tager sig helt anderledes ud. Hær fore
ligger en etnisk Grænsemyte, og det er netop den etniske Indebyrd, 
der giver Myten dens Dybde og Interesse. 

Grønbech tager fejl i at lægge Jærnvedskoven yderst i Sydzonen. 
Der står jo i „Vølvens Spådom" udtrykkelig, at den gamle Gyge i 
Jærnved sidder austr, østerpå. Det vil sige: hær drejer det sig om et 
Mødepunkt mellem Midgård og de vilde Østnaboer. Det vil atter sige: 
Jærnved er den velkendte sydøstslesvigske Grænseskov av dette Navn, 
— dær, hvor Gottjod siden 804 e. Kr. stødte sammen med de videst 
vesterpå fremtrængte Vender. Ulvene, der lusker i Jærnved og østen 
dærfor, er Venderne, tænkte som Jætter i Dyreham. Dærmed stemte 
også Stavrimet, oprindelig Windr og wulfait. At Ulvene er menneske-
ædende, er et digterisk Udtryk for den sørgelige Kendsgærning, a t 
Venderne havde fordrevet eller opslugt Nordboernes Stammefrænder 
langs hele Østersøkysten mellem Weichselen og Jærnved. — At 
„Eddaen"s Jærnved har udtrykkelig geografisk-etnisk Mening, støttes 
ved den Omstændighed, at den samme Grænseskov på Saxisk havde 
et Navn med nøjagtig samme Mening: Isarnho. Det fælles nordisk-
saxiske Element „Jærn" understreger Skovens Uigennemtrængelighed. 
At Navnet kendes både på Nordisk og Saxisk, viser os den store Vigtig
hed, som Grænseskoven havde. Dærfor er det forståeligt, at den kunde 
blive Genstand for en Myte, der forplantede sig helt op til Island. 

Så meget om Midgårds Østgrænsepunkter mod Udgård. 
Går vi mod Nord, møder vi Jotunheim, Jættehjem, dvs. det indre 

Norges vilde Fjældvidder. Det er et fremskudt udgårdsk Område, der 
trænger sig truende ind mod nordisk Grund. Det må tilføjes, at den 
eddiske Urjætte Ymir, som N. M. Petersen har påvist, er en Ymuman, 
Indbygger av Umeå Lappmark. Jætteheimen er de tågede Fjæld
vidder, hvor Per Gynt møder Store Bøjgen (i østrigsk Folketro „die 
Nachtmauer") og fåfængt skyder ind i Tågen, mens det skogrer hånlig 
rundtom fra Jutulerne på Heieriel „Tvæt Hænderne!" rådes han spot
tende; der er nemlig ikke en Dråbe Vand at se milevidt. Men så 
„tvættede han Hænderne i det Vandet, han hadde", skød igen, og Tågen 
letter, mens det atter skogrer rundt om fra Heiene. Det er Mødet med 
Udgård i Nord. 

Så er der Vestområdet. Hær er Grænsen mellem Midgård og Udgård 
knivskarp. Vi kender den fra Prokops „Goterkrig" IV.20, 500tallet. 
Han siger, at der tværs gennem Britannien løber en Mur, der skiller 
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Folkene ad. Syd for den boer Mennesker, altså Midgårds Sønner, 
dvs. de angliske og saxiske Landnamsmænd. Norden for Muren boer 
lutter Orme, Øgler og Utysker, dvs. de fordrevne britiske Odelsind-
byggere; ja, selv Luften er giftig. Forestillingen om Muren er tagen 
fra den romerske Vallum, Grænsemuren mellem det romerske Bri-
tannien og det uavhængige Skotland; på Kymrisk kaldes den Gwal1. 
Og medens de vilde hedenske Landnamsmænd qua gottonske får gælde 
som Mennesker, bliver de mere civiliserede Odelsindbyggere gjort til 
vilde Utysker, bare fordi de tilhører en fremmed og fjendtlig Race. 
Vi seer hær det typiske Exempel på Virkningen av Nationalhad. 

Der findes et engelsk Dværge- eller Alpefolk Pixies, som menes at 
være en Mytisering av det nordbritiske Folk Pikterne. Om denne Tyd
ning holder stik, tør jeg ikke sige. 

I Sydområdet fremtræder Grænseforestillingen mindre klart. Den 
Vildskab, der sædvanlig kendemærker Udgårds Indbyggere, er jo 
ikke tilstede hos de vælske Naboer, kun hos et Urfolk som Baskerne 
og hos de senere indtrængte Hunner, Avarer og Magyarer. For det 
norrøne Kosmebillede, som vi jo mest er henviste til, ligger Sydområdet 
også for fjærnt. 

Vi har dog ialfald Muspels Sønner alias Surts Sønner i Ildverdenen 
Muspelsheim som Udtryk for en fremmed, fjendtlig Race i Sydens 
tropiske Zone, Hovedmodstandere av Midgårds Sønner i Ragnarok. 
Da Udtrykket Muspilli „Kød-Ødelæggelse" genfindes i Øvretyskland, 
drejer det sig åbenbart om fælles urgamle Forestillinger. 

Tyske Heltesagn kender i Tyrol Dværgekongen Laurin med Søn
nen Walbaran. Hær har vi et typisk Udtryk for det romanske Folke
element, som Tyskerne mødte mod Syd. Dværgeskikkelsen pointerer 
Sydboernes lavere Væxt. Og Endelsen -in eller -an er i tysk Helte
digtning typisk Kriterion for ikkegottonsk Nationalitet, som jeg har 
påvist i „Oldsagn om Godtjod" S. 122. 

Hærmed er vi til Ende med vor Rundgang langs Midgårds Grænse
marker. 

Jeg må kalde det for en Fejl ved Grønbechs Fremstilling, at den 
ved Tydningen av Gottjods Kosmebillede kun lidet regner med geo-

1 En Grænsemur med Retningen Nord-Syd er Offa's Dike, som Merciakongen 
Offa II rejste mod Briterne etter Erobringen av det østwalisiske Laudskab 
Pengwem. Men dette Dige existerede jo endnu ikke på Prokops Tid. 
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grafiske Motiver og slet ikke med etniske. Medens Midgårds menne
skelige Gottjod dvs. „Goterfolk" idealiseres til Godtjod, „Gudefolk", 
rammes Udgårds Mennesker gennemgaaende av en nedadgående 
Mytisering, som vi seer håndgribelig hos Hunner, Anter, Russer og 
Briter. Lindormen dvs. Midgårdsormen symboliserer Kystens Terræn
linjer i Vendsyssel og Salling, jfr. min Artikel i „Hist.--Aarb.-f. Skive" 
1944. Limfjorden opfattes som den Fure, som Jætteormen Limgrim 
frembringer, mens han roder efter Olden. Gefionsmyten tydes av Snorre 
i „Heimskringla" udtrykkelig geografisk: Malarsøens Vige-svarer til 
Sjællands Næs. Vrangt er. det jo, at Snorre eller hans Kilde vælger 
Målaren som Spejlbillede for Sjælland; det virkelige Spejlbillede er 
Vånern. Forskydningen voldes, som E. Erslev har påvist, dærved, 
at der ved Målaren ligger et Sjoland, der uvilkårlig drager Tanken 
mod Selund, Sjælland. Men den geografiske Mytetænkning er ialfald 
tydelig. Jfr. min Artikel „Where is Gefion's Lake situated?" („Acta 
phil. Scandinavica" 1945, 306). 

http://�Hist.--Aarb.-f


Fig. 1. 

Fig. 2. 



STENMAGLE-ÆSKEN 
OG GULDHORNS-INDSKRIFTEN 

AF 

ANDERS BÆKSTED 

(Vigtigste forkortelser: Aarb.: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 
1866 ff. DR.: Danmarks runeindskrifter ved Lis Jacobsen og Erik Moltke, 
1941—42. Krause: Runeninschriften im alteren Futhark. Herausgegeben und 

erklart von Wolfgang Krause, 1937). 

Om selve den lille trææske, hvis runeindskrift er denne afhandlings 
egentlige genstand, skal kun følgende oplysninger anføres her1: 

Fundet blev gjort i juni 1947 under tørvegravning i en mose ved Gar-
bølle i Stenmagle sogn, Alsted herred paa Sjælland. Finderen oplyste, 
at stykket Iaa i c. 0,85 m's dybde og c. 1 m fra tørvemosens bund. 
Desuden at æsken, fraregnet lidt tørvejord, som han strax rensede 
den for, var tom ved optagelsen. 

Æsken (fig. 1), der er skaaret i eet stykke (tax) og forsynet med 
et simpelt skydelaag, er 17 cm lang og i tværsnit 5 x 5 cm. Typen 
er for saa vidt velkendt, som den foreligger i Vimose-fundet2 og i et 
norsk gravfund3. Forøvrigt svarer den ganske til de smaa trææsker 
med skydelaag, der i Norden kendes som saare almindelige landlige 
kærestegaver, især i 18. og 19. aarhundrede. Medens de fleste af disse 
(som ogsaa den omtalte norske oldtids-æske) er prydet med orna
mentik i karvesnit, er det nyfundne stykke fuldstændig uornamenteret 
— et forhold, der er af en vis betydning for indskriftens tolkning. 

Om brugen af saadanne trææsker fra oldtiden kan der næppe 
siges noget bestemt. Der har været gættet i forskellig retning, men 
vistnok ganske unødvendigt. Æsker af denne art og størrelse har rime
ligvis, ligesom de i nyere tid tilvirkede, ikke haft nogen speciel funk-

1 Se udførligere arkæologisk behandling ved C. L. Vebæk, Fra Nationalmuseets 
Arbejdsmark, 1948. 2 Engelhardt, Vimose Fundet, 1869, pi. 17,10, jfr. p. 9. 
3 O. Rygh, Norske Oldsager, 1885, I nr. 180, jfr. II p. 9. 
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tion, men blev vel i al almindelighed brugt til at gemme smaating 
i. Dette modsiges ikke paa nogen maade af den omtalte norske æske, 
der ved fundet netop indeholdt en del smaasager (en bronzesynaal, en 
stump betalingsguld, et fragment af et lille sølvbeslag), som svarer 
meget godt til de smaaredskaber og nipsting, en nyere tids bondepiger 
maa tænkes sædvanlig at have opbevaret i lignende smaa skrin. 

Runeindskriften (fig. 2), som er saa vel bevaret, at den iagttoges, 
strax da æsken kom for dagens lys, er indridset paa den ene langside 
i en enkelt, lidt skraa linje, et lille stykke over bunden (fra c. 4 til 
c. 9 mm fra kanten mellem bund og side). I forhold til æskens natur
lige stilling staar runerne paa hovedet. Indskriften er tydeligt nok 
anbragt uden hensyntagen til æskens form og optræder eller virker 
ikke paa nogen maade som dekoration af den paagældende genstand, 
der jo i det hele taget ogsaa, som før nævntj er uornamenteret. 

Indskriften, som trods sin ælde staar forbavsende klar og skarp, 
er aabenbart indridset i træet1 med en knivspids. Runestørrelsen, 
der aftager ret jævnt fra indskriftens begyndelse til dens slutning, 
varierer mellem c. 13 mm og c. 8 mm. Læseretningen er fra venstre 
mod højre, og hele indskriften kan med sikkerhed gengives: 

h a g i r a d a R j t a w i d e | 

Om enkeltheder i indskriften er der kun grund til at anmærke 
følgende: 

Mellem niende og tiende rune ses et skilletegn, en lodret række 
af vistnok oprindelig 5 punkter eller smaastreger. Disse er delvis 
faldet sammen til en enkelt linje, der dog adskiller sig tydeligt fra 
de egentlige runers lodrette stave ved ikke, som disse, at gennemskære 
træets større aarer. Et lignende skilletegn paa 5 punkter afslutter 
indskriften. Denne bestaar altsaa af to ord. Sidste rune har formen 
n og svarer saaledes til e-runen paa Torsbjerg-dupsko og Straarup-
halsring4, medens denne runes normalform ellers er M. 

Af den lille snes hidtil kendte urnordiske indskrifter fra dansk 
omraades folkevandringstid, den runologiske periode 1,15, kan kun 
en fjerdedel siges at være tolket med tilnærmelsesvis sikkerhed8. 

« DR. nr. 7 og nr. 18. 5 DR. Text, 1942, sp. 1018, jfr. sp. 1035. • DR. nr. 
12 Gallehus-guldhorn, 18 Straarup-halsring, 207 Vimose-kam, 232 Himlingøje-
fibula, 261 Lindholmen-amulet. Se ogsaa den nyfundne Værlose-fibula, Aarb. 
1945, p . 84 ff. 
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Hvad de øvrige angaar, bør de foreliggende tolkninger kun betragtes 
som usikre forsøg og forslag. Det er derfor forstaaeligt, at enhver 
nyfunden urnordisk runeindskrift vækker opmærksomhed, især naar 
den, som tilfældet er med Stenmagle-æsken, synes at kunne bidrage 
til den samlede forstaaelse af det spinkle urnordiske materiale. Baade 
ved et mandsnavn, der øger vort kendskab til folkevandringstidens 
navnestof, og især ved brugen af det fra Gallehus-guldhornet kendte, 
omdiskuterede verbum taujan placeres den nyfundne, ganske korte 
indskrift blandt de vigtigste urnordiske runemindesmærker. 

Et navn, der direkte svarer til den foreliggende indskrifts 
hagi radaR, synes ikke overleveret i det øvrige nordiske navnestof. 
Men allerede inden for den korte række personnavne, henved et halvt 
hundrede stykker, som med sikkerhed eller sandsynlighed læses i de 
bevarede urnordiske indskrifter, er samme toleddede type rigeligt 
repræsenteret, nemlig en snes gange. Blandt de sikreste og vigtigste 
exempler kan anføres navne som AsugislaR (DR. 196 Kragehul: gen. 
asugisa las) , Saligastiit (Krause 72 Berga: sal igast iR), HlewagastiR 
(DR. 12 Gallehus: h lewagast iR) , KunimunduR (DR. Brakteat 75, 
Tjurko 1: dat. kun imud iu ) , LandawarijaR (Krause 74 Tørviken: 
ladawar i jaR) og, med forled der snarest maa opfattes som adjek
tiviske: WoduridaR (Krause 55 Tune: dat. wod uride) FrawaradaR 
(Krause 66 Mojebro : f rawaradaR) . En urnordisk navneform HagiradaR 
supplerer altsaa paa normal maade det i forvejen kendte person
navnestof. 

Hvorvidt der i dette navns første led ha g i - foreligger et sub
stantiv eller et adjektiv kan næppe med nogen sikkerhed afgøres. 
Sandsynligheden taler dog for, at vi i ha g i - har den urnordiske form 
af det fra vestnordisk velkendte adjektiv hagr , der altsaa i den fore
liggende indskrift i saa fald er overleveret som adjektivisk i-stamme 
(svarende til subst. vn. hagr). I hvert fald føles det som det naturligste 
sammen med forleddene i flertallet af en række fra vn. kendte toled
dede adjektiver paa -rådr (fldrddr, hardrddr, snarrådr, siorrådr o. a., 
hertil vel ogsaa heilrddr) at opfatte forleddet i runeindskriftens mands-
navn HagiradaR og i det dertil svarende adjektiv vn. hagrådr (Fritzner: 
„villig som dygtig til at give gode raad") som adjektivisk. 

Forøvrigt synes hag- ikke i Norden at være noget hyppigt navne-

4« 
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led i historisk tid. Det foreligger sikkert i Eddaens odinsnavn Hagyrkr7, 
mindre sandsynligt i Hagbardr, Hagvaldr og Hagvardr^ 

I andet led -radaR foreligger den urnordiske form af det fra hi
storisk tid velkendte -rådr. To eller tre exempler paa forekomsten af 
dette navneled allerede i de forholdsvis faa bevarede urnordiske ind
skrifter (Mfijebro-stenen og Stenmagle-æsken, hertil rimeligvis ogsaa 
Saude-stenen8) taler for, at det har været ret-hyppigt i folkevandrings
tiden. Fra historisk tid kendes adskillige mandsnavne paa -rådr 
(exx. Gagnrdår, Gangrådr, Gédrådr, Gunnrådr, Torrådr, Vigrådr o. fl.9), 
men adskillige opdigtede eller mytiske navne blandt disse exempler 
kan maaske opfattes som tegn paa, at den praktiske anvendelse af de 
toleddede mandsnavne paa -råor er paa retur i vikingetiden. 

t a w i d e er regelmæssig præt. 3. p. sg., svarende til 1. p. t awido i 
Gallehus-guldhornets indskrift. Medens selve den her foreliggende 
form af iaujctn altsaa ikke giver anledning til yderligere iagttagelser, 
medfører forøgelsen af materialet ved den nyfundne 'indskrift, at 
diskussionen om dette ords egentlige betydning maa føres et stykke 
videre. Dette kan her gøres i korte træk, idet der for den foregaaende 
diskussions vedkommende henvises til de fyldige referater i afhand
linger om guldhornsindskriften af Erik. Moltke10 og Karl Martin 
Nielsen11. 

I 1865 naaede Suphus Bugge12 som bekendt til den tolkning af 
guldhornsindskriften, som sidéri har været den almindeligt antagne, 
for saa vidt som alle diskussioner om opfattelsen af indskriftens enkelte 
led er gaaet ud fra den som i grundtrækkene rigtig og sikker. Men 
allerede før Sophus Bugge vår andre naaet til den samme opfattelse 
af det ord i indskriften, som nu faar fornyet interesse: t awido . 
Bredsdorff13 oversatte det ved „fabricavi", og P. A. Munch14 oplyste 
den foreliggende form nærmere med henvisning til „det hos Vulfila 
ofte forekommende Verbum taujan, at gjore, istandbringe". 

7 Eller Hagvirkr, se Finnur Jonsson i Lexicon poeticum, 1931, sp. 221. 8 Denne 
runesten (Krause nr. 71, anm.) er nu tabt. Sophus Bugge har set, at den meget unøj
agtige indskriftgengivelse hos Ole Worm snarest repræsenterer runerne wadara-
das, gen. af et mandsnavn Wandaradau. Se Norges Indskrifter m. de ældre Runer 
r, 1891—1903, p. 183 ff. »Lind, Norsk-islandska dopnamn, 1905—15 og Supple
ment 1931. 10 Aarb. 1936, p. 97 ff. » Aarb. 1940, p. 57 ff. I2 Tidskrift for 
Philologi og Pædagogik VI, p. 317 f., jfr. VII, 1866—67, p. 215 ff. ls Mémoires de 
la Société des Åntiquaires du Nord, 1836—39, p. 161. " Annaler f. nord. Old-
kyndighed, 1847, p. 339 f. 
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I 1899 tog Vilhelm Thomsen16 guldhornsindskriftens t awido op 
til fornyet overvejelse, idet han var kommet til at nære tvivl om den 
hidtil antagne oversættelses berettigelse. Han henviser for det første 
til, at i andre indskrifter, hvor begrebet „gøre", „forfærdige" er ud
trykt, benyttes et andet verbum: wurkjan, aldrig taujan; endvidere, 
at der i gotisk er en bestemt forskel mellem disse to verbers betydnings-
omraader, idet taujan kun er brugt i overfort betydning og ikke i for
bindelse med et haandgribeligt objekt. Ligeledes dækker de forskellige 
former af det til got. laujan svarende ord i vestgermansk andre be
tydninger end det til got. waurkjan svarende ord, nemlig „tilberede",, 
„bearbejde", „sætte i brugbar stand". Og her ligger efter Vilh. Thom
sens opfattelse den oprindelige betydning af taujan inden for germansk 
sprogomraade. 

Paa grundlag af disse betragtninger naar Vilh. Thomsen da til den 
anskuelse, at guldhornsindskriftens horna t a w i d o ikke bør gengives 
ved „cornu feci", men at det snarere betyder „cornu paravi", altsaa: 
„indrettede, istandbragte hornet". Men heraf følger atter, at indskrif
ten maa hentyde til en reparation, oppudsning eller større ændring 
af hornet. 

Erik Moltkes kategoriske afvisning af Vilhelm Thomsens nytolk
ning16 var, som paavist af Karl Martin Nielsen17, ikke fyldestgørende, 
idet laujan i det skriftsted af Vulfilas gotiske bibel, som Moltke byg
ger paa, optræder i en forbindelse, der ikke modbeviser Vilh. Thomsens 
ovenfor anførte opfattelse af dette ords betydning. Derimod paapeger 
Karl Martin Nielsen, at den overførte betydning, hvormed taujan 
optræder i de exempler, der kendes fra gotisk, rimeligvis er sekundær og 
gaar tilbage til en oprindelig betydning med konkret objekt: „gøre", 
„udføre", „frembringe", „facere". At taujan i de vestgermanske ex
empler, hvor dette ord, i modsætning til i gotisk, forekommer med 
konkret objekt, optræder med betydningen: „tilberede", „bearbejde", 
„sætte i brugbar stand", udelukker selvfølgelig ikke, at taujan i nord
germansk kan have haft betydningen: „gøre", „frembringe", „lave". 

Konklusionen af Karl Martin Nielsens undersøgelser er den, at det 
vel ikke paa grundlag af det foreliggende materiale med sikkerhed 
kan sluttes, hvorvidt h o r n a t awido betyder „udstyrede, indrettede, 
istandsatte hornet" (Thomsen) eller „forfærdigede, gjorde, lavede 

16 Arkiv f. nord. filologi XV, 1899, p . 193—97. " Aarb. 1936, p. 104. 17 Aarb. 
1940, p. 59. 
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hornet" (Bredsdorff—Bugge), men at muligheden for den ældre 
tolknings rigtighed ikke er blevet afvist ved Vilh. Thomsens nytolk
ning. Karl Martin Nielsens argumentation faar forøvrigt, som Lis 
Jacobsen bemærker18, yderligere vægt ved det forhold, at Vilh. Thom
sens forslag „var en nødhjælp, fremsat for at bringe en (formodet) 
uoverensstemmelse ud af verden". 

En simpel betragtning af indskrifterne paa Gallehusguldhornet og 
paa Stenmagle-æsken under eet synes at føre direkte til begges ende
gyldige tolkning. Den tvivl om rigtigheden af Bredsdorff—Bugges 
oversættelse af guldhornets t awido , som vaktes ved Vilhelm Thom
sens nytolkning, og som ikke var blevet og ikke kunde blive fuld
stændig afvist hverken af Erik Moltkes eller Karl Martin Nielsens oven
for refererede argumentationer19, synes endelig helt at skulle løses: 
en oversættelse af guldhornets t a w i d o ved „udstyrede", „indret
tede", „istandsatte" el. 1. forudsætter, at hornet existerede som saa-
dant, da det underkastedes den ved tawido betegnede handling, enten 
denne nu gik ud paa at dekorere (evt.: forsyne med indskrift) eller 
reparere hornet, kort sagt: udstyre det paa en eller anden maade. 
Men den nyfundne simple æske, der ifølge sin indskrifts verbum har 
været genstand for samme handling som guldhornet, modsiger paa 
det bestemteste disse muligheder. Nogen dekoration kan der her ikke 
være tale om, idet den velbevarede æske er uden ornamenter, og ind
skriften heller ikke i sig selv kan opfattes som et saadant. At æsken 
ikke har været udsat for nogen reparation eller forandring, fremgaar 
tydeligt af dens tilstand ved fundet. Der bliver da næppe andre mulig
heder tilbage, end at fastholde den tolkning af guldhornsindskriften, 
som i forvejen maatte anses for den sandsynligste: „Jeg, Lægæst, 
Holtes søn, gjorde hornet", og at tolke den nyfundne indskrift: 

h a g i r a d a R j t a w i d e j 
HagiradaR gjorde (æsken). 

Indskriften viser sig baade ved sine runeformer og ved sit sprog 
med sikkerhed at tilhøre den ældste gruppe af vore runemindesmærker, 
der med sandsynlighed henføres til tidsrummet o. 200—55020. Men 

18 Aarb. 1940, p. 63. 1B Lis Jacobsen formulerer ganske vist et resultat af den 
sidstnævntes indlæg, som denne forfatters forsigtige ord næppe berettiger til, idet 
hun udbryder: „Når det nu kan godtgøres, at Thomsens betænkeligheder var ube
grundede, er der ikke anledning til at beskæftige sig mere med den sag". Aarb. 
1940, p. 63. 20 DR., Text, sp. 1035. 
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nogen nøjere datering er næppe mulig, hverken ad runologisk eller 
arkæologisk vej. De store mosefunds runebeskrevne genstande, som 
man naturligt tænker paa i denne forbindelse, fordi Vimose-fundet 
indeholdt æsker af samme art som den mosefundne Stenmagle-æske, 
giver ingen muligheder for fastsættelse af snævrere aaremaal end oven
nævnte. Der kan maaske være grund til at bemærke, at Torsbjerg-
dupsko og Straarup-halsring, i hvis indskrifter den samme særlige 
e-rune som paa Stenmagle-æsken forekommer, arkæologisk dateres 
til henholdsvis o. 200—250 og o. 400, guldhornet, der bruger samme 
verbum, til o. 450. 

Den her publicerede indskrift vil uden tvivl give anledning til 
yderligere diskussion angaaende opfattelsen af guldhornsindskriftens 
egentlige betydning. Derigennem kan den tillige faa visse konsekvenser 
for synet paa en del af de urnordiske indskrifter i det hele taget. 
Herom foreløbig følgende: 

„Jeg Lægæst, Holtes søn, gjorde hornet" er efter Erik Moltkes 
mening21 en mester- eller kunstnersignatur, „udsprunget af kunst
nerens glæde og stolthed over fuldendt arbejde og lyst til at ved
kende sig det med navns nævnelse". Lis Jacobsen22, der forøvrigt 
ligesom Moltke af en eller anden grund anser Lægæst for at være 
analfabet, nærer derimod betænkeligheder ved at tolke indskriften 
som en saadan profan haandværker-signatur, idet hun opfatter den 
som en „religiøs-magisk jeg-formel, ved hvilken den handlende person 
tilkendegiver sig i al sin magtfuldkommenhed". I virkeligheden staar 
Lis Jacobsen paa det standpunkt, at alle bevarede urnordiske rune
indskrifter er magiske23. Det vigtigste argument for denne anskuelse 

21 DR., Text, sp. 36 anm. 12,1. —- Der er vel næppe noget reelt grundlag for med 
Moltke at slutte, at Lægæst ikke selv har været runekyndig, men at han har ri stet 
sine runer efter en hos en skrivekyndig (magiker) bestilt forskrift. I det hele taget 
forekommer det mig efterhaanden sandsynligt, at „runemagikeren" spiller en større 
rolle i nutidens videnskabelige runologi, end han har gjort i oldtidens praktiske. 
Jeg føler mig, med Moltke, overbevist om, at Lægæsts indskrift er en mester
signatur, men jeg anser det for det eneste rimelige, at han ogsaa selv har kunnet 
læse, hvad han skrev, og tillige at han skrev uden en andens forskrift. Moltkes 
henvisning til de utvivlsomt sekundære brakteatindskrifter (jfr. DR., Text, sp. 792) 
synes mig ikke overbevisende, da flertallet af disse som indstemplede fabrikata 
er af et ganske andet præg end en intim og personlig indristning, omtrent som for
holdet mellem trykt text og haandskrift. 22 DR., Text, sp. 36 f., anm. 12,2. 
23 DR., Text, sp. 37 anm. 12,2, jfr. Aarb. 1940, p. 64, hvor dette synspunkt dog 
er knap saa skarpt formuleret. 



56 ANDERS BÆKSTED 

er, at runerne i urnordisk tid var hellige i den forstand, at man tillagde 
dem en overnaturlig kraft24. Dette postulat, der synes at have sit op
rindelige udspring i Magnus Olsens forskellige teorier om runetrolddom, 
synes vel kategorisk. Vi kan næppe naa længere end til at iagttage, at 
runerne allerede i urnordisk tid ved visse lejligheder optræder som 
magiske i sig selv, nemlig i form af alfabetmagi og speciel bogstavmagi. 
At runerne iøvrigt bruges til nedskrivning af magiske formler (paa en 
tid, hvor der ingen andre skrifttegn fandtes), siger intet som helst om 
deres eventuelle indre magiske eller umagiske karakter ved disse lejlig
heder. Og de texter, der kan synes direkte eller indirekte at tillægge 
runerne som saadanne magisk kraft, er betydelig senere end guld-
hornsrunerne25. 

Men er runerne ikke i sig selv magiske trylletegn — og der synes 
ikke at foreligge væsentlige vidnesbyrd om, at dette var tilfældet 
paa guldhornsindskriftens tid — ser det unægtelig ud til, at Lis Jacob
sens argument for at opfatte guldhornets simple sætning som højtide
lig magi mister en stor del af sin sandsynlighed. 

En almindelig betragtning af de urnordiske indskrifter synes altsaa 
ikke at tale for rimeligheden af at opfatte guldhornsindskriften som 
magisk. 

Hertil kan nu videre bemærkes: Der gives utvivlsomt „jeg-formler", 
der er af magisk præg og høj religiøs stil. Hvorvidt alle de fra urnordisk 
tid bevarede jeg-formler er af denne art er imidlertid saare tvivlsomt. 
At jeg-formlen er den stilistiske form, som vi hyppigst møder i de sæt-
ningsformede urnordiske indskrifter, og at en stor del af disse synes 
at være af magisk indhold, tillader os naturligvis ikke uden videre at 
henføre de jeg-formler, der ikke selv præsenterer sig som magiske, til 

24 Lis Jacobsen formulerer, 1. c. p. 68, denne udbredte opfattelse saaledes: 
„den hemmelighedsfulde kraft var bundet til selve skrifttegnene" og „den magiske 
kraft var ikke en runerne påhæftet egenskab, men en dem iboende, så længe troen 
på denne kraft var virksom; og det var den i hvert fald gennem hele den urnordiske 
periode". Denne og lignende anskuelser, som ogsaa hos forskellige andre forskere 
kommer til orde som facts, er i virkeligheden helt teoretiske. a6 Det drejer sig om 
indskrifterne paa den tabte Gummarp-sten (DR. nr. 358) : stAbA bria f f f, Bjorke-
torp-stenen (DR. nr. 360) : fAlAhAkhAiderAginAruriAH — •—•, Sten
toften-stenen (DR. nr. 357): • fe(lA)hekAhederAginoronoR — —, 
Noleby-stenen (Krause nr. 52): — runo fahi raginakudo. De i digtningen fra 
vikingetiden overleverede bemærkninger om runernes troldomsmagt kan selvføl
gelig ikke lægges til grund for en vurdering af de urnordiske runer. Hele dette 
sporgsmaal haaber jeg imidlertid inden længe at faa lejlighed til at behandle i 
storre sammenhæng. 



STENMAGLE-ÆSKEN OG GULDHORNS-INDSKRIFTEN 5 7 

samme religiøst prægede gruppe26, navnlig ikke naar, som tilfældet er, 
der findes tydeligt magiske indskrifter, der ikke er jeg-formler27. 
For en uhildet betragtning af det samlede stof ser det nærmest ud til, 
at jeg-formlen er en rent stilistisk udtryksmaade, som bruges baade 
i magiske og ikke-magiske indskrifter. Er dette tilfældet, synes det at 
være det eneste rimelige, at opfatte jeg-formlen paa guldhornet som 
en fuldkommen parallel til „han-formlen" paa Stenmagle-æsken, 
som vel ingen vil tolke som magisk28. 

Den nyfundne indskrifts væsentligste betydning ligger da for det 
første deri, at den giver vigtige bidrag til guldhornsindskriftens tolk
ning. Men for det andet synes den tillige at vise, at man, i højere grad 
end de seneste aartiers runologiske forskning har gjort, bør tage de 
urnordiske runers praktiske betydning som almindelige og ganske 
umagiske skrifttegn i betragtning. 

2 ' Jeg tænker her paa følgende indskrifter: Jarsberg (Krause nr. 4 1 : - ek 
erilan runoR wrilu), Veblungsnes (nr. 42: ek irilaii Wiwila), Valsfjord (nr. 43 : 
ek haguslaldaR pewaR Codagas), Kårstad (nr. 44: ek aljamarkin), Einang (nr. 46, 
Moltkes læsning, Viking II, 1938, p. 111 ff.: [ek guda]gastiR runo faihido), Barmen 
(nr. 47: e k p i r b i j ( a ) n r u ) , Tune (nr. 55: ek WiwaR afleR Woduride - - woralito-
\r]unoR ), R6 (nr. 56: - - ek HraRaR salido ), Reistad (nr. 58: e k w a k r a R : 
u n n a m w r a i t a ) , Kjolevig (nr. 61 : ek HagustaldaR hlaiwido magu minino), 
By (nr. 62: ek irilaR IITOROR - - orte pat aRina - -), Gallehus (nr. 76: ek 
HlewagastiR - - horna tawido). 27 Var jeg-formlen af afgørende magisk betyd
ning, maatte man vel vente den brugt i indskrifterne: Gummarp (Krause nr. 
48: habuwoUfA SAte stAbA b r i a fff), Tjurko-brakteat (Krause nr. 25: w u r t e 
r u n o r an w a l h a k u r n e h e l d a n k u n i m u d i u ) . 28 Jeg venter ganske vist, at 
tilhængere af jeg-formlens magiske betydning i runeindskriften paa Stenmagle
æsken vil finde et nyt argument: her har vi jo netop, til forskel fra den magiske, 
religiøse indskrift paa det fornemme guldhorn, derved sin særligestilføres o p i e t 
mystisk, højtideligt plan, en simpel haandværkersignatur, som ikke benytter lig
nende virkemidler, men holder sig til jorden med den jævne 3. person. Men jeg føler 
mig overbevist om, at dette argument ikke vil vise sig holdbart. Bl. a. paa grund 
af at den samme anskuelse om runernes overvejende eller udelukkende magiske 
anvendelse i urnordisk tid er knyttet til bestemte anskuelser om magikerens 
ophøjede placering, der atter sættes i forbindelse med at han (og han alene) sad 
inde med den mystiske runekundskab. Efter disse ræsonnementer skulde da ogsaa 
Stenmagle-æskens HagiradaR være en saadan runetroldmand, der dog altsaa nu 
og da ikke folte større respekt for de gudeskabte trylletegn, end at han brugte 
dem til en saare profan indskrift paa en iøvrigt temmelig betydningsløs genstand. 



JOACHIM RICHARD PAULLIS KOMEDIE 
„NATUREN OVER OPTUGTELSEN" 

OG DENS ENGELSKE FORLÆG 

AF 

F. J. BILLESKOV JANSEN 

For rigtig at forstaa, under hvilke Betingelser Holbergs Komedier 
blev skrevet, maa man se dem sammen med de samtidige danske 

Skuespil. Holbergs Komedier er Bidrag til den nye danske Skueplads 
paa Linje med en Række udvalgte Oversættelser mest af Moliéres 
og Regnards Komedier, og med J. R. Paullis dramatiske Forfatter
skab. Tager man under eet alle nu tilgængelige „Skuespiltekster fra 
Komediehuset i Lille Grønnegade", Holbergs og andres, tegner der 
sig for os en fast Teaterpolitik og et litterært Program. 

Da jeg forsøgte at give et Billede af denne litterære Skole, i Dan
marks Digtekunsts Anden Bog, udgivet Marts 1947, maatte jeg lade 
et Hjørne staa uden Farver. Jeg havde ikke i København det engelske 
Forlæg for Paullis „Naturen over Optugtelsen", men kendte kun Ind
holdet fra et engelsk Sammendrag1. Snart efter fik jeg Lejlighed til 
at besøge Oxford, og her sidder jeg nu i Bodleian Library, Holbergs 
første store Arbejdsbibliotek, med The Generous Husband: or The 
Coffee House Politician. A Comedy. As il is Acled at the Theatre-Royal 
in Drury-Lane. By Her Majesty's Servanis. Written by Mr. Charles 
Johnson, London, u. A. [1713], og Naturen Over Optugtelsen. Eet Skue-
spill Paa 5. Acter, Kbhvn. 1724, i Det danske Sprog- og Litteratur
selskabs fortjenstfulde Udgave af de førnævnte Skuespiltekster. 

1 John Genest: Some Account of the English Stage from the Restoration in 
16G0 to 1830, vol. II, 1832, 475—76. Jf. Eiler Nystrøm, Den danske Komedies 
Oprindelse, 1918, 165. 
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Charles Johnson, født 1679 og død 1748, skrev en Mængde Skuespil 
for Drury Lane-Teatret, baade Komedier og Tragedier. The Generous 
Husband er et af hans første Stykker. Det er ikke betydeligt. Efter 
hans Dedikation (til en engelsk Adelsmand) at dømme gjorde det 
ringe Lykke. Det blev spillet tre Gange i Januar 1711. Publikum for
stod ikke Meningen: „the best Part of the Comedy was not tasted by 
the Majority, they were wholly ignorant of it". Vi maa antage, Til
skuerne har været noget desorienterede, og vi kan forstaa hvorfor. 
Johnsons Stykke er en kuriøs og uheldig Blanding af to Tonarter i 
engelsk Komedie. Det er mærket af den dramatiske Overgangstid, 
som Dronning Annas Regeringstid markerer. Træk af den vigende 
Restaurationskomedie og af den fremtrængende borgerlige Komedie 
staar uformidlede Side om Side. Vi skal i den følgende Analyse tage 
nogle Prøver af Kynismen i den ældre Stil og den nye sentimentale 
Moralisme. 

Johnsons Kilde til sin Komedies Hovedhandling er en af Cervan
tes' Novelas ejemplares, der blev udgivet 1. Gang i 1613. De udkom 
1640 paa Engelsk, ved James Mabbe: Exemplary Novels, og 1780—81 
paa Dansk, ved Charlotte Dorothea Biehl under Titelen: Lærerige 
Fortællinger. 

Cervantes' Historie El zeloso Estremefto, dvs. Den skinsyge Mand 
fra Estremadura, paa Engelsk The Jelous Husband og Dansk Den 
mistænkelige Estramadurer handler om en Mand ved Navn Carrizales, 
der kommer gammel og rig hjem fra Vestindien, slaar sig ned i Sevilla, 
hvor han gifter sig med en purung Pige, som han holder hjemme og 
bevogter med en aldrig slumrende Skinsyge. En ung Kavaler sætter 
sig for at bestorme Fæstningen. Han forklæder sig som en Tigger og 
Spillemand, og ved Tilbud om at give Undervisning i Spil lokker han 
først Dørvogteren til at lukke sig ind i Domestikafdelingen, senere 
den unge Hustru til at skaffe ham Adgang til den øvrige Del af Huset, 
hvor han synger en Vise om den indespærrede Danaé og Jupiter. Car
rizales faar et Sovemiddel, og hans unge Hustru bringes til Kavalerens 
Rum. Hun modstaar dog alle Fristelser, udmattede falder de i Søvn 
ved hinandens Side; her ser Ægtemanden dem, bliver hæftig syg og 
kalder sin Hustru og Svigerfamilie til sit Leje, beriger dem alle i sit 
Testamente og dør, uden at faa at vide, at Hustruen ikke har været 
ham utro. Hun gaar snart efter i Kloster, Forføreren maa, af Frygt for 
at blive til Spot for alle, drage til Vestindien. 
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Denne opbyggelige Novelle kombinerer Johnson med et Forklæd-
ningstema fra Komedietraditionen: Kvinder i Mandsklæder, samt med 
Pedantkomik fra Moliéres „Les Précieuses ridicules" og „Les Femmes 
savantes". 

1. Akt bestaar af to introducerende Optrin. Vi er først i Carizales' 
Hus, hvor den gamle Ægtemand forsøger at stille sin unge Kone 
Lucias Utaalmodighed efter at komme uden for Husets Enemærker. 
Hun faar Lov til at gaa lidt uden for Bygningen „in the Gallery" 
med sin gamle Pige Doris.men da Døren aabnes, buser Flyblow (dvs. 
Spy) ind; det lykkes ham at stikke en Billet ned paa Brystet af Lucia 
og en anden i hendes Haand — til Brug for Ægtemanden, der læser 
denne og beroliges. Det første Brev sætter Lucia i Bevægelse, og Doris 
puster til Ilden: Afsenderen, Veramant, er saadan en dejlig Mand og 
han vil nu udfri Dem! — Vi føres nu til Lucias Fader, Tortfil's Hus. 
Han har en anden Datter, Florida, som han gerne vil have gift, fordi 
hun da vil faa udbetalt en Arv paa £ 6000,: som hendes Farbroder har 
efterladt hende. Men hun har kun Videnskab i Hovedet og afslaar 
alle Faderens Forslag om Ægtemænd, hun hader Mænd og Familie
besvær. 

I 2. Akt er vi paa Kafé, i „a Chocolate Room". Tortfil's tredje 
Datter, Fictitia, er løbet hjemmefra sammen med sin Pige Viola, og de 
optræder nu forklædte som Kavalerer under Navnene Philadel og 
Valentine. Fictitia er forelsket i Veramant og længes derfor efter at 
blive Kvinde igen; Viola vil for enhver Pris forblive Kavaler, hun 
vil ikke høre noget om sand Kærlighed hos Mænd; Egennytte er Mæn
denes Gud; kun „in Romances" eksisterer der „true Lovers". Veramant, 
der er forelsket i Fictitia, men ikke genkender hende i Forklædningen, 
og hans Ven Secundine, der vil giftes med Florida, slutter sig til de for
klædte Damer, som de i nogen Tid har omgaaedes med som Venner. 
Deres Samvær forstyrres nu af to Pedanter. Først Postscript, der er 
bidt af en gal Nyhedsjæger, det er „the Coffee House Politician", 
der vil vide alt i Ind- og Udland: „What is become of the Royal Man 
at BenderT' er et af hans mange Spørgsmaal, han husker aabenbart 
ikke den svenske Konges Navn1. Dernæst Dyphtong (vel en Fordrej-

1 Dette nævnes heller ikke i The Tatler, Nr. 155 (April 1710), hvis Skildring af 
den politiske Nyhedsjæger uden Tvivl er Johnsons Kilde; Steele's Tapetserer 
(upholsterer) sporger om nyt fra „Bender", hans Helt er „the King of Sweden". 
Typen beskrives videre i Nr. 160 og Nr. 178. 
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ning af diphthong, Diftong), den klassicistiske Kritiker i Karikatur, 
nok værd at notere sig. I Komediens pointerede Stil siges det om denne 
Tilbeder af Aristoteles: „He condemns Shakespear for being irregu-
larly charming, and writes himself most regularly stupid"; „this 
Maggot was bred in Books, when warm'd by Heat of Education into a 
Fly •— Nature directs him not to tast, but infect — and he is a Critic 
by Instinct". De to Pedanter taler helt ved Siden af hinanden; de for-
staar hver sit ved „a plot'M Da deres Intermedium er forbi, betror 
Veramant til den forklædte Fictitia sin nye Plan. Han maatte ikke faa 
Fictitia for hendes Fader, nu vil han hævne sig paa Familien ved at for
føre hendes Søster Lucia, skønt han aldrig har set denne. Han er „a 
Libertine", som vil „crack the Nut only for the Hardness of the 
Shell . . . And to exercise my Teeth". „I don't hunt so much for my 
Inclination to the Venison, as the Pleasure of the Chase". 

3. Akt er for største Delen den lærde Floridas. Tre Mænd frier efter 
Tur til hende i hendes Studereværelse. Først Secundine forklædt som 
en japansk Filosof, saa Postscript, der taler hende næsten til Døde, 
•da endelig Dyphtong, der aabenbart er hendes Yndling, kommer og 
forlyster hende med et Digt, han netop har skrevet — Scenen er lige ud 
af Moliére. Vi forstaar, at de vil gifte sig en Dag. — Derefter faar 
Tjenestefolkene deres Scene. Uden at det angives hvor, mødes Doris 
{maskeret 1) og Flyblow. Under traditionel Domestik- og Keltringe-
komik driver Doris først Gæk med Flybow, og — da Masken er faldet — 
køber den sidste Doris til at gaa hans Herres, Veramants, Ærinde: 
naar Carizales sover, skal han smøres med et narkotisk Middel i Næse
bor og paa Tindinger. 

I 4. Akt spindes Handlingstraadene videre paa tre forskellige 
Pladser. Først ser vi Doris overtale Lucia til at bruge Bedøvelsesmidlet 
paa sin Mand. — Dernæst overværer vi, at Philadel (Fictitia) mystifi
cerer sin elskede Veramant. Da han henrykt viser hende et Brev fra 
Fictitia, af hvilket det fremgaar at hun elsker ham, viser Philadel 
ham et lige saa varmt Brev til sig, som Fictitia har afsendt samme Dag 
som det førstnævnte. Veramant er forbitret over sin Tilbedtes Falsk
hed, og da Flyblow melder alt klar til Bortførelse af Lucia, indbefatter 
han nu ogsaa Fictitia i sin Hævn. — Endelig bliver vi, i Tortfils Hus, 
Vidne til Dyphtongs moralske Afsløring. Florida og han staar i Begreb 
med at skrive Ægteskabskontrakt, da to Breve ankommer, som melder, 
at Tortfil er ruineret. Frieren trækker sig tilbage i Uorden; Secundine 



62 F. J . BILLESKOV JANSEN 

melder sig som Redningsmand, faar Floridas Haand og Hjerte, og 
kan da røbe, at Brevene var falske, skrevne af ham. Dermed er Floridas 
Sag klaret. 

Med 5. Akt skal Forfatteren nu forsøge at rede sine andre Traade 
ud. Scenen ændres Gang paa Gang, dog er vi hele Akten igennem i eller 
uden for Carizales' Hus. 1. Lucia har præpareret sin Ægtemand med 
det narkotiske Middel og tager hans Nøgler; Kl. er 10 om Aftenen, der 
fløjtes udenfor. 2.'Det er Fictitia, der sammen med Viola vil komme 
Veramant og Flyblow i Forkøbet; Lucia og Doris kommer ud paa 
Balkonen. 3. Inde i Huset gør de foregivne Mandfolk Kur til Damerne, 
ikke uden Held. Carizales er vaagnet, og da han ser Lucia kysse sin 
Galan og forsvinde med denne, er hans første Følelse Hævnlyst, men 
den næste Sorg. Inspireret af Cervantes' Beretning lader Johnson sin 
Person føre følgende Enetale, mærkværdig for en komisk Figur. Der 
tales i Stykket adskilligt om Carizales som „Cuckold" og hans „Cuckol-
dom"; i denne Replik ser vi den klassiske Hanrej blive til „the generous 
husband": „Ah, thou young Devil with an Angel's Face; instruct me 
Furies; teach me, ye Freinds, what Punishment shall I devise, PH in-
stantly go fetch my Poniard — Nail 'em together in the very Aet — Yes, 
Pil wash away the Stains of my Honour with the Blood of my Enemies 

— I feel my Heart oppress'd — It sinks beneath th' oppressive Load — 
and Griefs succéeds to Rage; my Tongue cleaves to my Mouth; my 
Blood is froze; I am a Statue of cold Marble — Ungratefull Woman 
— Folish Carizales". 4. Han gaar ind i sit Sovekammer, og da de andre 
hører han er vaagen, løber Lucia derind, finder ham i en Tilstand af 
haabløs Fortvivlelse, han føler Døden nærme sig. Under diverse Paa
skud samles efterhaanden alle Stykkets Personer (undtagen Dyph-
tong) i Carizales' Soveværelse, og da Fictitias Identitet kommer for 
Dagen, fordi hun taber sin Paryk, opklares alle Misforstaaelser. Den 
døende Ægtemand lever op og lover at hans Kone nu skal blive saa 
fri som hans egne Tanker. Veramant kan give Moralen: 

In vain we Nature strive by Art to force, 
She must return with the more rapid Course: 
And if your Wife does not her self restrain, 
Believe me all your Guards and Locks are vain. 

Naturligvis en Allusion til Horats (Naturam expellas furca, e tc , 
Ep. 1, 10, 24). 
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Naar vi nu læser Johnsons Komedie med Kendskab til J. R. Paullis 
dramatiske Interesser og Evner, altsaa naar vi ser paa Teksten med 
Paullis Øjne, er det ikke saa vanskeligt at faa fat i, hvad der har fanget 
hans Blik. Det er Mangfoldigheden. Johnson stabler Intrige paa 
Intrige og presser Karakter efter Karakter ind i sin Komedie. Det 
var noget for Paulli, der holdt af Komplikation i Handling kombineret 
med Fremstilling af Karakterer. Det gik aldrig op for Paulli, at man 
ikke paa een Gang kan gennemføre en spændende Intrige og udføre 
en interessant dramatisk Karaktertegning. Holberg forstod, instinktivt, 
at man ikke kan blæse og have Mel i Munden tillige. 

Paulli fandt aabenbart Johnsons Komedie god — men ikke god 
nok. Ligesom han havde syntes, at „Den politiske Kandestøber" havde 
Mangler, der kunde rettes og derfor skrev Holbergs Komedie om, saa-
ledes ogsaa her. Paullis Orm var Bessermachen, og det ses af hans 
Efterskrift til „Naturen over Optugtelsen", at han forvekslede denne 
Inklination med Klassicismens suveræne Gendigtning af Forgængeres 
Værker: „Dend Frihed som Moliere har havt hos dend uparthiiske Ver
den, icke at blive lastet, fordi hånd, ved at skrive de Comoedier om Gni
eren og Scapin, har benyttet sig dend største Deel af de tvende latinske 
Comoedie-skrivere Terentio og Plauto; dend samme Frihed udbeder 
Auctor sig hos dend gunstige Læsere, og, til Forsickring, at hånd ikke 
agter, at erhverve Roes af andres Arbeide, saa henviiser hånd læseren 
til dend Engelske Comoedie kaldet A generous Hosband, for at kunde 
uparthiisk skiønne, hvorvidt mand sig deraf har betient, ved dette 
Skuespils Forfærdigelse". 

Paulli vil sætte Skik paa Tingene. Tilskuerne maa forberedes til
børlig, Overgange maa lægges til Rette. Paulli ynder ikke det komiske 
Chock; han holder sit Publikum grundig underrettet; Handlingens-
rette Motivering er hans Maal. 

I det ydre Arrangement ser vi ham reducere sit Forlægs mange 
Dekorationsskifter til et Minimum. Meget af Tiden er vi paa den fran
ske Komedies „Gade"; ellers inde paa den skinsyge Husbonds Ejen
dom, dels i Gaarden, dels i en Stue. Intetsteds skifter Scenen inden 
for en Akt. 

I Personlisten sletter Paulli, foruden et Par lidetsigende Tjeneste
folk, kun een Figur, Postscript. Paullis Beskæring er rosværdig. 
Postscripts Rolle er, skønt den indgaar i Stykkets Titel, uden Tvivl 
den mest overfladisk tilknyttede. I den engelske Komedie trætter 
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denne Kafépolitiker ikke blot Personerne, men ogsaa Læserne. Af 
Personnavnene beholder Paulli kun Døtrenes: Fictitia, Florida og 
Lucia, samt den gamle Tjenestepiges, Doris. Resten erstattes væsentlig 
af franske Komedienavne; Dyphtong bliver til Donatus — efter den 
Betegnelse for elementære Lærebøger i. latinsk Grammatik, som nu 
huskes fra „Erasmus Montanus" (I, 4). 

Paulli er paa det Rene med, at hver af de.tre Døtre har sin Historie. 
Han bruger da sin første Akt, der foregaar paa Gaden, til at føre disse 
tre Historier frem for Publikum. Fra Begyndelsen af Johnsons 2. Akt 
henter han Samtalen mellem de mandsklædte Fruentimmer, Fictitia 
og hendes Pige, der her kaldes Dorinde (I, 1). Derefter fører han Flo
ridas Bejler, Florentinus, til de forklædte Piger, og idet han sammen
støber Træk fra Johnsons Veramant og Secundine, lader han Floren
tinus give sin Hjertens Mening: at han frier baade til Floridas Person 
og hendes Penge (I, 2). Denne Beretning uddybes, da Floridas Fader,< 
Harpagon, kommer til og giver Florentinus sit Ja, bl. a. fordi „der 
synes . . . at være en særdeelis Liighed imellem eder, i det eders Navne 
begynde begge af een Stavelse" (I, 3). Medens Harpagon venter 
paa Florida, underholder Orlando, alias Dorinde, ham med sin forbløf
fende chiromantiske Viden om ham og hans Hus, en traditionel My
stifikation, der. her blot skal give os Besked, om Lucias Barndom og 
Giftermaal, samt om den Arv paa 30000 Rigsdaler som Florida mister, 
hvis hun ikke gifter sig. Det er den første helt nye Scene (I, 4). Med 
1. Akts sidste Scener ender Paulli som Johnson; det er Harpagons 
forgæves Forsøg paa at faa den lærde Florida til at vælge sig en Mand. 
Som Tortfil forelægger Harpagon en Serie Forslag: vil du have en 
Officer, en Prokurator, etc.?.Paulli har udvidet Listen, og Floridas 
rappe Svar er i Originalens Aand, men nye i Formulering (I, 5—7). 

Spillet kan nu begynde for Alvor — eller for Spøg, om man vil. 
Anden, AM placerer os i „Demophons Huus inden i Gaarden". Leandres 
Tjener, Crispin, har dirket Porten op, og Leandre fortæller nu sin 
„Ven" Melissantes, alias Fictitia, om sin Plan: at bortføre Lucia for 
a t ramme hendes Fader, der har afvist hans Anmodning om Fictitias 
Haand. Paulli søger at stumpe Brodden i Libertinerens Tale, men giver 
dog ikke Afkald paa alle Stilens Pointer: „Tilstreckelig Aarsag, at 
knecke Nødden fordi Skallen er haard". Man mindes Dyphtongs 
Udsagn, da han bebrejdes en Inkonsekvens i et Digt: „Who wou'd 
lose a good Thought?". — Det var Scene Nr. 1, som fortsætter i Nr. 2, 



„NATUREN OVER OPTUGTELSEN" 65 

der er helt ny, med Overlægninger mellem Leandre, Crispin og Doris. 
Paulli vender sig derefter til sin Originals allerførste Scener, som bliver 
til sidste Halvdel af 2. Akt. De foretagne Indskud viser os Bearbejde
ren ved sit Værk. Vi forstaar nu, hvorfor han, der ellers simplificerer 
Scenearrangementet, har indført en ny Lokalitet, Gaardspladsen. 
Johnson har ikke været konsekvent! Hans Ægtemand spærrede Lucia 
inde, men glemte, at der var Balkon til Gaden. Paullis fratager hende 
Synet af andre Mænd, men giver hende en Gaard med Haveanlæg, 
hvor „hun tager frisk Luft til sig" (II, 3—4). Ægtemanden har i begge 
Stykker udstyret Rummene med Billeder af kyske Kvinder; Paulli 
nævner bl. a. Susanne, og indføjer, at Lucia foran dette Billede har 
haft en Drøm, i hvilken en Mandsperson karesserede hende. Han vil 
hermed forberede os paa, at den 15-aarige Hustru var begyndt at 
længes efter Mænd (II, 5). Han kan saa lade Crispin komme busende 
ind med Billetterne (II, 6), Lucia er modtagelig (II, 7) og viser sig, 
i en nytilkommen Scene, i Stand til at opfinde en Løgn paa staående 
Fod (II, 8). 

Tredie Akt (hvor Theatrum igen er en Gade) er dog Paullis mest 
originale Tilskud. Paa Kaféen i 2. Akt af Johnsons Komedie er der en 
lille Episode, som ikke omtaltes ovenfor. Carizales finder Flyblow dér 
og vil slaa ham ned. Heraf tager Paulli Udgangspunkt til en hel Prygle
scene i italiensk-fransk Farcestil, Demophon der vil slaa Crispin ihjel 
(III, 1). Optrinet fortsætter, indtil Florentius lægger sig imellem (III, 2). 
„Dend Striid fik vi Ende paa", og Harpagon kan nu komme og for
tælle Florentinus, at han har bedt en gammel Magister, Donatus, 
der er vellidt af Florida, om at overbevise hende om Ægteskabets 
Fordele. Det har generet Paulli, at Florida i 1. Akt af Johnsons Stykke 
viser Afsky for Mænd, medens hun i 3. Akt røber gammel Forstaaelse 
med Dyphtong, og han giver nu sin Pedant den nye Funktion, hvad der 
forbedrer hans Stilling i Komedien. Donatus skal berede Vejen for 
den rette Ægtemand, men forsøger at bemægtige sig Genstanden for 
sig selv (III, 3). Det er et Komedietrick, vi kender fx. fra Holbergs 
„Pernilles korte Frøkenstand". 

Som Fjernelse af den politiske Pedant er Paullis bedste negative 
Indgreb, er Aktiviseringen af den lærde Pedant hans mest positive. 
Han kan ikke holde Styr paa Idéerne, saa meget Ordensmenneske han 
end er. Han sletter Johnsons nærgaaende Moliére-Imitation, Samtalen 
mellem det lærde Fruentimmer og den naragtige Versemager, og lader 

Danske Studier 1946-47. 5 
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Donatus referere den for Harpagon, men i Stedet for dér at demon
strere den lærde Nars Egoisme stiller Paulli hans Forfængelighed som 
Poet til Skue. Sagen er, at Paulli ønsker at faa et andet gennemprøvet 
komisk Trick med: Harpagon vil have at vide om Florida er kommet 
paa nye Tanker om Ægteskabet, men Donatus taler uafladelig om 
den Ros, hun ydede hans Digte (III, 4). At Resultatet er naaet, at 
Donatus og Florida har besluttet sig for Giftermaal, det faar Harpagon 
først at vide i næste Scene, af Florida (III, 5). Nu maa Crispin atter 
finde paa et nyt Ruds, der kan klare Florentinus' Affære (III, 6), uden 
dog derfor at glemme Leandres: han køber Doris til at give Lucias 
Mand det bedøvende Middel. Denne sidste Scene (III, 7), der er Over
sættelse fra Johnson, er lige overflødig i begge Versioner. Doris længes 
fuldt saa meget ud som Lucia og behøver ingen Bestikkelse. Den er 
kun med for a t en Vittighed kan anbringes: tyve Dukater er „tyve 
vigtige Raisons". Who would lose a good thought? 

Trods mange Omplaceringer, Udeladelser og Indskud har Paulli 
dog fulgt sin Kilde saa vel, at de ved Afslutningen af 3. Akt staar paa 
samme Punkt i Handlingen. Fjerde Akt, der stadig foregaar paa Gaden, 
har omtrent samme Indhold som hos Englænderen. De første Scener 
viser Leandre og „Melissantes" hver med sit Brev fra Fictitia (IV, 1) 
og Crispin der melder klar til Bortførelsen (IV, 2). Detaljer vil vise 
Paullis Omhu for den psykologiske Motivering og den omhyggelige 
Handlingsforberedelse. I det engelske Stykke begynder Veramant 
saaledes: „I tell thee, Fictitia is the Idol of my Soul, and I still continue 
her constant, zealous Worshiper; this dear Remenancer [holding a 
Letter] has renew'd the Flames", i det danske formidles Overgangen: 
„Ach 1 hvad Kierlighed dog har større Magt over os, end vi nogen Tid 
tæncker. Nu meente jeg saa vist, at dend Kierlighed jeg. havde til 
Fictitia laae saa dybt begraven under een Hævngiærighed, at.dend 
aldrig meere skulle komme for Dagen; Men et lidet Brev fra hende 
kand giøre større Virckning, end jeg formodede". Og Fictitia slutter 
den følgende Scene paa Engelsk med: „How barbarously wou'd he 
revenge my seeming Falshood upon my Sister: But I shall prevent 
him there, and try her Constitution my self". Og paa Dansk: „Hvor 
barbarisk vilde hånd revangere sig paa min Søster, men jeg skal komme 
ham i Forkiøb, eftersom jeg veed Klokkeslettet, og jeg har alt lærdt 
Konsten af Crispin at oplucke dend yderste Port." 

Paa dette Sted digter Paulli en ny Scene ind. Dorinde har drukket 
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Vin og i sin Rus røbet sig og Fictitia til Florentinus. Denne lover 
at holde paa Hemmeligheden. Da Dorindes utidige Snaksomhed ikke 
faar Følger for Handlingen, maa vi tro, at Scenen kun har som Opgave 
at vise en Kvinde i Mandsklæder, „lidet rusendes" (IV, 3). Resten af 
Akten (IV, 4—7) er forbeholdt Afsløringen af Donatus' Egoisme. 
I Stedet for falske Breve sættes Floridas Fader ind i Situationen og 
spiller nu for Donatus den ruinerede Svigerfader, der beder om Hjælp. 
Dialogen er nyskreven; Paulli begaar den Fejl at lade Donatus selv 
definere sin Pengeglæde — og paa Latin, som Mesteparten af Lille 
Grønnegade Teatrets Publikum ikke vilde kunne forstaa (Horats, 
Ep. 1, 6, 36—37): 

Scilicet uxorem cum dote fidemque et amicos 
Et genus et formam regina Pecunia donat. 

Jeg har ham mistænkt for at være forliebt i dette Horatscitat, der 
karakteriserer den komiske Person paa dette Sted, men som er uden 
komisk Virkning i denne Persons Mund. Who would lose etc. 

Fra Begyndelsen af Johnsons 4. Akt havde Paulli, fornuftig nok, 
gemt nogle Scener hos Lucia, til han nu, i Femte Akt kan bruge dem som 
Indledning til denne sidste Akt, der helt foregaar i en Stue i den skin
syge Mands Hus. Paulli sørger ogsaa for, at Lucia — i et Værelse 
ved Siden af — vil hjælpe Demophon af Klæderne, at denne falder i 
Søvn paaklædt i sin Stol og dér bliver smurt med den narkotiske Vædske 
(V, 1—2 og 4). For at udfylde Ventetiden giver han Doris en stor Mono
log, hvor hun — som Johnsons Tjenestepige i Slutningen af 3. Akt — 
bekender sin Lyst til Ægteskab (V, 3). — Fictitia og Orlando lukkes 
direkte ind og gør Kur til Lucia og Doris paa mere ærbar Vis end i 
Originalen (V, 5). Demophon ser Parrene kysse hinanden, gaar for 
at hente en Dolk, den fortvivlede Monolog medtages ikke (V, 7); da han 
kort efter kommer tilbage, er han klar over, at al hans Umage for at 
bevare sin Hustru for sig selv har været forgæves, „men jeg vil for-
stelle mig for at udlocke dem" (V, 9). Medens Johnsons indbildte 
Hanrej føler sig døende, anstiller Paullis sig blot saadan, og da Op
klaringen snart efter kommer, kan den skinsyge Ægtemand med større 
Naturlighed end sit engelske Ophav blive oplivet og munter. I disse 
opløsende Scener følger Adaptator sin Tekst temmelig nær; det lykkes 
ham i den konkluderende Replik at finde et godt Udtryk for de engelske 
Slutvers over Horats' Sentens: Det hele kan forklares derved, siger 
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Crispin, at „Naturen gaaer over Optugtelsen" (V, 12). Dermed har Paulli 
samtidig fundet en Titel til sin Komedie. Der er ingen Tegn til, at han 
tidligere i Stykket har tænkt paa dette ordsprogsagtige Tema. 

Men i sig selv er dette karakteristisk nok for Paullis Dramatik, 
der som Moliéres og hans Efterfølgeres hviler paa Naturens Ret til 
at gøre sig lystig over Unatur. Det er denne Opfattelse af Komediens 
Væsen; der bringer Paulli til at fjerne de engelske Træk i Johnsons 
Stykke, baade den ældre Kynisme og den yngre Sentimentalisme. 
Varamant er uden mange Indskrænkninger en Libertiner, medens 
Leandre i det hele blot er en skuffet og derfor desperat ung Mand. 
Carizales er virkelig „generous", en storsindet Ægtemand. Da han tror 
han skal dø af Sorg over sin Hustrus Utroskab, fordobler han den Sum, 
der var bestemt for hendes Underhold og paalægger hende at ægte 
sin Elsker. Intet af dette gør Dcmophon. Paulli fører disse Figurer 
tilbage til Moliéres og Regnards Skole. 

Som han da ogsaa selv tilhører, i denne saavél som i sine andre 
Komedier. Naar han alligevel ikke skaber det betydelige, skyldes det 
hans artistiske Mangler. 

For det første har Paullis kunstneriske Skuen ikke den klassiske 
Komedieskrivers Simplicitet. Paulli kan ikke, som det indledningsvis 
blev fremhævet, vælge mellem Karakterer og Intrige' og fordærver 
derved begge Dele. Han har paa dette Punkt en fransk Parallel 
i Destouches. 

Paulli savner dernæst Moliéres og Holbergs eminente Sans for den 
komiske Situation. Som det kan ses af denne Studie, monterer eller 
udpynter han sin Komedie med halvt eller helt uvedkommende, til
lærte Komediesituationer, „Ture". Han samler paa teatralske Numre. 

Endelig er hans Diktion ikke paa Højde med hans Intentioner. 
Han udtrykker sig med Nøjagtighed og ofte med Prægnans, ikke uden 
en vis intellektuel Charme. Dialogen er velskreven, den er bare ikke 
morsom. Stilen mangler Nerve. 

J. R. Paulli var en velmenende og paa sin Vis velbegavet Arbejder 
i Vingaarden. Men han havde ikke noget kunstnerisk Instinkt. 



SAMMENSATTE FARVEORD HOS 
JOHANNES V. JENSEN 

AF 

HARRY ANDERSEN 

Farveordenes Betydning for Digterne er her i Danmark blevet under
søgt af Søren H a l l a r i en Række Bøger og Af handlinger. Han har 

behandlet: Aarestrup, Vilh. Andersen, Herman Bang, Harald Berg-
stedt, Blicher, Bødtcher, Sophus Claussen, Lech Fischer, Otto Gelsted, 
J. P. Jacobsen, Tom Kristensen, Thøger Larsen og Jacob Paludan1. 
For nogle Aar siden gav jeg et beskedent Bidrag i en Artikel om Ord 
og Sansning hos Johannes V. Jensen2. Svenske Litteratur- og Stil
forskere har behandlet eller strejfet: Vilh. Ekelund, Per Hallstrom, 
Ola Hansson, Heidenstam, Selma Lagerlof, Levertin, Harry Martinson, 
Runeberg, Stagnelius, Hjalmar Soderberg og Osterling3. Fra Norsk 

Der er brugt følgende Forkortelser: Inlr. = „Introduktion til vor Tidsalder". 
3. Udg. (1929), „Johannes Larsen" = „Johannes Larsen og hans Billeder" (1920), 
KF = „Kongens Fald" 3. Opl. (1917). Johannes V. Jensens Digte findes nu lettest 
i den ny Udgave fra 1948. — Med ODS henvises til „Ordbog over det danske Sprog". 

1 Se følgende Bøger og Afhandlinger: „Synselementerne i Naturskildringen hos 
J. P. Jacobsen" (1921), „Tom Kristensen. En farvepsykologisk Studie" (1926). 
„Sophus Claussen Studier" (1943), „Jacob Paludan" (1927), „Leck Fischer" (1937), 
„Naturen i Tidebøgerne" (Festskrift til Vilh. Andersen (1934) p. 264 ff.), „Naturen 
hos Harald Bergstedt, Otto Gelsted og Thøger Larsen" (Danske Studier 1938 
p. 97 ff.), „Tal og andet fra Aarestrup og Bødtcher" (Danske Studier 1944 p. 129 ff.). 
Se tillige min Afhandling „Tal og Litteraturforskning" (i Orbis Litterarum II 
(1945) p. 244 ff.). Det kan nævnes, at hos Aarestrup og Bødtcher staar rod i Spidsen; 
det samme gælder Per Hallstrom (se Helge Gullberg „Berattarkonst och stil i Per 
Hallstroms prosa" (1939) p. 326 og Wergeland (se Eigil Eiken Johnsen i Edda 
45 (1945) p. 45). 2 Danske Studier 1942 p. 10 f. 3 Nils Nilsson „Några stildrag i 
Vilhelm Ekelunds lyrik" (1942) p. 39 ff., Helge Gullberg „Berattarkonst och stil i Per 
Hallstroms prosa" (1939) p. 318 ff. (her omtales tillige Verner von Heidenstam, Selma 
Lagerlof og Levertin), Mathias Feuk om Ola Hanssons „Sensitiva amorosa" (i Sprak 
och stil 18 (1918) p. 170), Torvald Lindstedt „Studier 6ver stilen i „Gosta Berlings 
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kender jeg et Bidrag til Wergeland1. Alle disse Undersøgelser gør det 
allerede nu muligt at foretage interessante Sammenligninger og Sam
menstillinger. Ikke mindst Hallars maalbevidste og grundige Studier 
har givet et solidt Fundament. For Svensk maa fremhæves Helge 
Gul lbe rgs Gennemgang af Per Hallstrom i Disputatsen „Berattar-
konst och stil i Per Hallstroms prosa" (1939); her er en værdifuld 
Sammenligning med J. P. Jacobsen (p. 318 ff.). 

Et særligt Kapitel inden for'Farveordenes Omraade udgør de sam
mensatte Farveord; her giver Hallars Arbejder et stort Materiale. 
To Faktorer virker sammen: den nuancerede Farvegengivelse eller 
den forstærkede, intense, voldsomme, den neddæmpede etc. og Sam
mensætningen i sig selv. For Stil- og Litteraturforskeren er der rig 
Lejlighed til indgaaende og sammenlignende Analyser. Forsknings
feltet er stort, ja uudtømmeligt; der kan kastes Lys over Kunstnerens 
Oplevelser, hans Indlevelse i Naturen og hans Udtryksmaade. I denne 
lille Farvestudie skal der gives et Bidrag til et Kapitel om Johannes 
V. Jensens Kunst. 

Om Johannes V. Jensen hedder det hos Ulla Albeck, at han ikke 
er nogen stor Sammensætter2. Hvis man holder sig til hans Prosa er 
det umiddelbare Indtryk man faar, at dette er rigtigt. For Lyrikkens 
Vedkommende er det vel ogsaa rigtigt; men Forholdet kan først 
klares ved en nærmere Undersøgelse og ved Sammenligning med andre 
Digtere. I en Række af Johannes V. Jensens Digte er der nu ikke helt 
faa Sammensætninger, det kan nævnes at „Adam Oehlenschlåger" 
bl. a. har: Pinseløv, Solsortkvad, Solbjerg-Sind, Klodesky, Aarstids-
luner, Svulmesind, Havmandshjerte (Digtet er skrevet i samme Metrum 
som Oehlenschlågers „Underlige Aftenlufte"). „Dyrlægens Minde" 

saga"" (Nysvenska studler 2 (1922) p. 42), Carl Fehrman „Levertins lyrik"(1945) 
p. 399 ff., Peter Hallberg „Studier i Harry Martinsons sprak (1941) p. 13 {., Ruth 
Hedvall „Runebergs poetiska stil" (1915) p. 60 ff., Fr. Book „Studier i Stagnelii 
ungdomslyrik" (1911) p. 123 ff., Lennart Kjellberg „Stildrag i-Hjalmar Sbderbergs 
„Fbrvillelser" och „Martin Bircks ungdom"" (1937) p. 27 ff., Sven Engdahl „Anders 
Osterlings ungdomslyrik" (1942) p. 17 ff. og 34 ff. — Se nu ogsaa Sigmund Skards 
store Undersøgelse med Bibliografi „The Use of Colore in Literature. A Survey of 
Research" (i Proceedings of the American Philosophical Society 90 (1946) p. 163 
ff.; Bibliografi p. 204 ff., over Nordisk p. 238 ff.). * Se Eigil Eiken Johnsens 
Afhandling „Om stilen i Wergelands Digte, Første Ring" (Edda 45 (1945) p. 44 
ff.). a „Dansk Stilistik" 2. Udg. (1945) p. 59 f. Se ogsaa Johs. Brøndum-Nielsen 
og Ulla Albecks Afhandling om Johannes V. Jensens Sprog (i Festskriftet „Johannes 
V. Jensen 1873—1943" (1943) p. 77 f.). 
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har bl. a.: Vandskel-Vej, Tundra-Sjæl, købstadfro, Trampeldyr, 
Skumringsfald, ravnsort, lysbagt, Agerhøne-Mor, Kamfer-sød, søjle-
baaret Løvsals-Læ, Middagslue, Ildløs-rød, Spædbarn-Duft, Stjerne
lys, Alfeland, Foraarsflor, Dødningfinger, Lærkelyd, Syndflods-Daab, 
(Digtet er skrevet i Firfodsjambe). 

Farveordene er ikke fremtrædende i Johannes V. Jensens Digt
ning. Jeg har tidligere fremhævet, at „Kongens Fald" staar ret isoleret 
hvad Brugen af Farveadjektiver angaar. I Bogen om Maleren Johannes 
Larsen siger Digteren: Form har nu altid tiltrukket mig mere end 
Farve1. I det ældste Hyldestdigt til Johannes Larsen hedder det karak
teristisk : 

Form er dit Væsen, 
og Form frembringer du. 

Ordet Form er et afgørende Ord i Johannes V. Jensens Sprog, det hører 
til hans universelle Ord2. En af Digterens Essaysamlinger har faaet 
Titlen „Form og Sjæl" — her er to betydningsfulde Ord forbundet. 

Det er psykologisk og æstetisk interessant, at Johannes V. Jensen 
— hos hvem Farveordene ikke er betydningsfulde i Almindelighed og 
hos hvem Sammensætningerne ikke dominerer paafaldende — har en 
Række sammensatte Farveord, hvoriblandt flere meget stærke og 
originale. Ogsaa paa dette Punkt viser Digteren sin Originalitet. De 
kan med Fordel opstilles i Grupper. Inden jeg gaar over til en Gennem
gang af disse Farveord, skal jeg omtale Ordene Farve og farvet, som 
J. V. J. har brugt paa en karakteristisk Maade. 

I det kraftige Programdigt „Fugl Føniks Land" — der kan sættes 
sammen med Oehlenschlagers „Morgenvandring" — hedder det: en 
kvæget Tak for Dagens Farve. Ikke andre end J. V. J . kunde have 
skrevet denne Linie (Ordet kvæget!). I Digtet „Den jydske Blæst" 
tales om Jordens Farve; dette Udtryk gaar igen i „Flyveren": 

De der lever, de skal dobbelt fager Jordens Farve 
arve. 

Ogsaa disse Vers er mærket af deres Ophavsmand. I „Efteraarstrækket" 
tales om Vaarens Farve. Digtet „Februar" (der er skrevet til et Maleri 

1 Danske Studier 1942 p. 10 f. 2 Se Forfatterens „Studier i Johannes V. Jen
sens Lyrik" (1936) p. 296 ff. 
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af Syberg) har dette Udtryk: af en som har smagt Farven1. Hyldest
digtet til Johannes Larsens 60 Aars Dag har disse bogstavrimede Vers: 

Hvor udvider Verden 
sin farvede Hvælving 
for den der luder 
mod fuldbyrdet Liv. 

Fra „Introduktion til vor Tidsalder" er disse Citater: Ude fra Havet 
er Kreta et af de mægtigste og skønneste Landskaber, det ligger i dybe 
store Farver (p. 77) — Landet er ensformigt men ligger i fine stille 
Farver (p. 80). Det første af disse Citater har Lighed med en Stemning 
i „Kongens Fald": Her er alting dybt farvet, Jorden er grøn, grøn, og 
Himlen mødes med Havet i blaa Stemning. Det er den store Sommers 
Land, Dødens Land (p. 170). Tone og Farve blandes ejendommeligt 
i „Christofer Columbus": der gaar som en sagte farvet Blæst herinde, 
en mangefarvet Susen (i Katedralen, p. 106). Digtet „Moder og Barn" 
har: et solskinsfarvet Haar. 

Disse Udtryk staar i diametral Modsætning til de sammensatte 
Farveord. Farve, farvet — det er det udifferentierede. Dagens Farve, 
Vaarens Farve, Jordens Farve — hver kan lægge deri hvad det skal 
være: den blaa Himmel, det blaa Vand, den grønne Jord, de grønne 
Træer etc. 

Blaa 
knaldblaa, gule, blegrøde og purpurrøde Hyazinter („Paa Java", se 

Skrifter VII (1916) p. 271) — en knaldblaa Sø (Digtet „Paaskebadet") 
— Børn med kornblaa Kinder („Lærken") — Bær, jovist, de sorte, / som 
gav den unge Tand et kornblaat Smil („Kæmpehøjen") — kornblaa 
Krop („Paaskebadet") — En Mil til Præst hun vandred imod Vinden, / 
og derfor var hun kornblomstblaa paa Kinden („Paaskeliljer") — kro-
kusblaa de søde Hænder („Tidlig Vaar") — Søen er dyb violblaa, vin-
farvet som Homer kaldte det (Intr. p. 69) —• Jordens havblaa Bælter 
(„Bjørnstjerne Bjørnson") •— Luftblaa Kyster („Alperne") —• luftblaa 
Sneverden („Nordvejen" p. 77) —• Strande, Skove, himmelblaat Behag 
(„Motorsang") — turkisblaat som Himlen (KF p. 37) — Sundets safir-
blaa Vove („Løvspring") — de store Vandes / safirblaa Baner (Digtet 
„Den jydske Blæst) —• kærmindeblaa (Vise om Hørren) —• det silkeblaa 
Vand (Intr. p. 68) — kuldeblaa („Nordvejen" p. 78) — kuldeblaat 
Tøbrudsvand („Johannes Larsen" p. 60) — to Øjne byge-blaa („Moder 

1 I Digtet om Maleren Ring hedder det: Hvad han har skabt, det Oversetes 
Farve, / skal Danmark som en Landsdel mere arve (se mine „Studier i Johannes 
V. Jensens Lyrik" (1936) p. 108 og 297). 
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og Barn") — Øjnene skinnede i det røde, og der var krudtblaa Skygger 
under dem (KF p. 161, citeret i ODS) — irisblaa, den sjældne Fugl 
(„Isfuglen") — vaskeblaa Farve (om Sneen, „Nordvejen" p. 33) — Endnu 
i Genua var Luften vinterlig skummel, svovlblaa Snepletter laa paa 
Højderne omkring Byen (Intr. p. 62) — Det vældige Skybjerg over 
Sicilien fødte Skyer som flød svovlblaa ud over Havet (smst. p. 71) — 
svovlblaa Skylaser („Johannes Larsen" p. 73) —• en svovlblaa vigende 
Uvejrssky („Efteraarsblæst" 1938) — Skyerne hang som svovlblaa 
uhyggelige Bælter ned midt paa Livet af Fjeldene („Nordvejen" p. 72) 
— blaagraat smergelagtigt Grus (Intr. p. 82) — forvaskede indigoblaa 
Klæder (Intr. p. 101). 

Om kornblaa —• forkortet af kornblomstblaa — og kornblomstblaa se 
ODS. Havblaa citerer ODS fra Henrik Pontoppidan (og henviser til 
Ingemann og H. C. Andersen). Oehlenschlager har: luftblaa Flor 
(„Til Melpomene") og Sophus Claussen har i sidste Strofe i det kendte 
Digt „Rejseminder" (i „Pilefløjter"): Solskin og luftblaa Dage. ODS 
har Citater fra Oehlenschlager og henviser til Hauch og Recke. Mærke
ligt nok er Sophus Claussens kendte Digt ikke citeret. Wergeland 
har anvendt Substantivet Luftblaat1. Sammensætningen safirblaa 
citerer ODS fra Molbechs Dante-Oversættelse. Skulde Oehlenschlager 
mon ikke have dette Ord ? Fra V. Thisted anføres kjærmindeblaa 
Øjne. Bygeblaa (ikke i ODS) er en original Sammensætning; den er 
sikkert dannet af J. V. J. selv; den er brugt af Hans Hartvig Seedorff 
Pedersen i „Et Juleneg" (1930). 

J. V. J. har: 
Er spæd, bevæget Vaar, 
to Øjne byge-blaa. 

(Moder og Barn i „Verdens Lys" 1926). 

Seedorff har; 
Snart skænker en Hunspurv i Solen 
al Spurvenes Fryd til sin Mand, 
og pudser sig siden paa Kjolen 
i Pytter med bygeblaat Vand. 

(„Et Juleneg" p. 29). 

Mens J. V. J.s Brug er fortræffelig, forekommer Seedorffs — der 
maa være en Reminiscens — mindre god (Pytter — bygeblaa —Vand). 
Vaskeblaa er formodentlig lavet af J. V. J. selv. Kuldeblaa citerer 

1 Se Edda 45 (1945) p. 47. 
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ODS fra Jacob Knudsen (Skyerne var kiildeblaa), svovlblaa fra Oehlen
schlager og Drachmann (Henvisning til Harald Kidde). 

Brun. 

Blodbrune Istapper (KF p. 151) — det brungule Mumieansigt 
(smst. p. 214). 

ODS har ikke Eksempler paa blodbrun. 

Graa. 

tynde, jærngraa Haar (KF p. 194) — Nu stod Haaret ham vinter-
graat og busket om Hovedet (smst. p. 208) — Han var graabrun og vis
sen i Huden (smst. p. 161) — det hele holdt i oldtidsagtige brune og muse-
graa Farver (Intr. p. 101). 

Gron. 

Lige neden for Brinken var Vandet irgrønt af Sandbunden („Einar 
Elkær" p. 151, citeret ODS) — det irgrønne Søvand (Intr. p. 104 f.) — 
irgrønne Pisang (smst. p. 226) — Skoven blev jo længere jo mere sma
ragdgrøn og dejlig („Skovene", Skrifter VII (1916) p. 49) — de smaragd
grønne Sletter ved Upsala („Myter" II, 33. Udg. p. 142) — Der er Sol
skin paa smaragdgrønne Pletter af Landskabet (Intr. p. 98) — den 
smaragdgrønne Sø ud for Ceylon (smst. p. 164) — en lang smaragd
grøn Navlestreng („Aakanden") — Himlen som før var klassisk blaa bliver 
nu tynd og lys med den turkisgrønne Timbre, der er ejendommelig for 
Orienten (Intr. p. 78) — . . . Himlen, der er hvid over det hele som et 
Telt af fine Skylag med enkelte turkisgrønne Strimer imellem (smst. p. 
82) — Landet laa stille derude i mosgrønt Mørke (KF p. 15) — palme
grøn 0 („Columbus") — den sommergrønne Stund („De vilde Blomster") 
— Rugen / spreder ildgrøn Dugen („Lærken") — et solbeskinnet ild
grønt Skovbryn („Efteraarsblæst" 1938) — ildgrøn Søen (Digtet „Paaske
badet"). 

Smaragdgrøn citerer ODS kun fra Chr. Winther; J. V. J. kunde 
nok have forsynet Ordbogen med et Citat fra allernyeste Tid. Sammen
sætningen palmegrøn har J. V. J. selv dannet; den staar i virknings
fuld Kontrast til den golde Sø: 

Og Solen daler den tredje Dag 
i den golde Sø, 

da stiger i Solnedgangens Ild 
en palmegrøn 0. 

ODS har sommergrøn fra Oehlenschlager og Aarestrup (og Henvisning 
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til Drachmann); man savner et Par kendte Verslinier fra Chr. Winthers 
„Fjeldvandring". 

Dybt inde i den dunkle 
den sommergrønne Skov. 

Fra Oehlenschlagers „Hakon Jarl hiin Rige" kan citeres fra Ragnhilds 
Drøm: 

Og Stammen den var rund og saare tyk, 
Ned imod Jorden var den rød som Blod, 
Men opad var den glat og sommergrøn. 

(2. Akt. Se Liebenbergs Udgave III (1858) p. 46). 

Ildgrøn er original (ODS har det ikke), jeg har ikke mødt dette Farve
ord hos andre Digtere. Om J. V. J. har brugt det andre Steder i sin 
Digtning ved jeg ikke, men disse tre Forekomster, hvor det er knyttet 
til Rugen, Skoven og Havet er det nok værd at faa sat sammen. I 
et lille Prosastykke „Efteraarsblæst" („Politikens Magasin" 6/11 1938) 
bruges ildgrøn sammen med et andet stærkt Farveord svovlblaa: 
Oktobertorden med Hagl og en syndflodagtig Skylle, Regnbuen paa 
Himlen bagefter og en svovlblaa vigende Uvejrssky over et solbeskin
net ildgrønt Skovbryn, spættet med hektisk gule Birke. . . Dette 
Citat er overordentlig interessant, fordi det saa tydeligt har Forbindelse 
med Skildringen af Vejret i Digtet „Paaskebadet" (hvis første Version 
stammer fra 19321): Torden, Hagl, Regn, Uvejrssky og Regnbuen! 
Det fortæller os noget om Digterens Associationer og deres Baner, 
om hans kæreste Motiver og Variationerne af dem. I „Paaskebadet" 
hedder det: 

En Dødens Kulde op fra Jorden damper. 
Og ildgrøn Søen i sin Tærskel stamper. 

I Kapitlet om Tordenvejret hedder det i „Kongens Fald": Det lynede, 
gul og grøn Ild straalede ind i Stuen (p. 66). I „De vilde Svaner" taler 
H. C. Andersen om en grøn Ild: Der var saa stille, Luften var saa mild, 
og rundt omkring i Græsset og paa Mosset skinnede, som en grøn Ild, 
over hundrede Sankt-Hans-Orme (se f. Eks. „Eventyr" I i Dansk 
Bogsamling (1925) p. 159). Hos Jacob Paludan har jeg fundet Sammen-

1 Se nærmere min Afhandling „Johannes V. Jensens Digt „Paaskebadet". En 
teksthistorisk Analyse" (Orbis Litterarum 3 (1945) p. 120 ff.). 
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sætningen svpvlgrøn (som. ODS ikke har): . . . gennemstrejfe Byen, 
se dens Taarne blive svovlgrønne under Maanen („Facetter" (1947) 
p. 90, Kapitlet „En Krog af Byen"). 

Ordet mosgrøn har ODS kun fra J. V. J.s „Kongens Fald". 

Gul. 

Den ildgule Luft (KF p. 134) — halmgult Haar (smst. p. 217) — 
det ravgule 01 fra Fad („Ved Frokosten") —, et svovlgult Skærf („Sko
vene", Skrifter. VII (1916) p. 83) — solgul Løven („Alperne") — sin 
gulbrune skyggede Barm (KF p. 44)., 

Valdemar Rørdam har Sammensætningen ildgul: Ildgul mod det 
Blå, bag grønne Grene / kvidrer Gulspurvhannen („Gulspurv" i „Fugle
viser" (1924) p. 29). I en Kronik om „Toner og Farver," har Jacob 
Paludan i 1941: Saaledes blev for mig i en tropisk By Cikadernes nat
lige Musik „ildgul", mens den boltrede sig over Regnens rolige, bleg-
graa Motiv1. ODS citerer ildblaa Bølger fra Gravlund. Ravgul citerer 
ODS fra J. V. J.s :kendte Digt „Frokosten". 

Hvid. 

Byen er skidénhvid („Paa Dronning Louises Bro") — damphvide 
flængede Skyer (Intr. p. 98) — ildhvidt blotter Solen Skyens Bryst 
(„I Dyrehaven") — en vældig Bølge som slæber hen over Landet,, et 
ildhvidt Kastel med Mulm i Foden („Johannes Larsen" p. 64)—et ild-
hvidt Punkt i det grønne („Ved Livets Bred"p. 12)—• ildhvid tænder 
Møllen i Landskabet (smst.. p. 67) — Ned krænger Skyen som et svovl-
hvidt Fjeld.(Digtet „Paaskebadet") — store hvidblaa Hinde.(KF p. 37) 
— hvidgrønne Hoser (smst. p. 18). •—• Røgen væltede tyk og gulgrøn 
op i Natten (KF p. 198). 

ODS IX (1927) har under mere tilfældige Sammensætninger med 
Ild (især Farveadjektiver): ude ved Tørvegravene . . . bemærkede 
jeg en hvid Prik, et paafaldende ildhvidt Punkt i det grønne fra J. V. J . 
(„Berlingske Tidende" 20/12 1925, Søndag), der findes i Mytesamlingen 
„Ved Livets Bred" fra 1928. Det havde altsaa været muligt at finde 
ældre Eksempler hos J. V. J. Sammensætningen svovlhvid har ODS 
ikke (XXII fra 1942), J. Y. J.s Digt „Paaskebadet" kunde have givet 
et Citat paa denne Sammensætning. 

1 Se „Politiken" ™/i 1941 og „Facetter" (1947) p. 56. Citeret hos OrlaLundbo 
„Jacob Paludan" (1943) p. 114 (og derfra taget af Ulla Albeck i „Dansk Stilistik" 
2. Udg. (1945) p . 105. 
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Rød. 

Læberne hybenrade („Det kolde Foraar") •—• en tynd, rosenrød 
Taage over Byen (KF p. 33) — rosenrøde Mundvige (smst. p. 124) — 
blodrød Vin (smst. p. 9) — blodrød Funke (smst. p. 198) — ræverøde 
Knebelsbart (smst. p. 25) — deres Legemer var ganske skoldrøde 
(smst. p. 34) •— kobberrød af Varmen (smst. p. 103) —• kobberrød 
Glorie (smst. p. 158) — vinrøde Haar (smst., Sidehenvisning mangler) 
— saa ildrød en Aabenbaring („Det røde Træ") — liden Valmu Ildløs
rød („Dyrlægens Minde") — kraprød Kjol („I Dyrehaven") — blegrøde 
og purpurrøde Hyazinter (se under blaa) •—• en fin rødbrun Fjerdragt 
(Intr. p. 79) — rødgule aldeles nøgne Klipper (smst. p. 82). 

ODS citerer hybenrød fra J. V. J.s Digt „Det kolde Foraar" og 
anfører fra Ingemann: splinternye, hybenrøde Kjole. ODS nævner 
skjoldrød fra „Kongens Fald". Sammensætningen Ildløs-rød er original. 

Sort. 

Ravnsorte Nætter („Himmerlands Folk" (1898) p. 96) — et ravnsort 
Fløjels-Svøb („Dyrlægens Minde") — Ogsaa de ravnsorte (Kvinder) / 
fandt jeg henrivende („Som Dreng skar jeg Skibe") — kulsort i Skyggen 
(KF p. 120) — sodsorte Lænder (smst. p. 124) — stenkulsorte Haar 
(„Skovene", Skrifter VII (1916) p. 83) — kakkelovnssorte Hinduer 
(Intr. p. 80) •— sortebrune Øjne (smst. p. 83) — Tordenskyen trak over 
Fjorden, sorteblaa og tyk (KF p. 67) — den sortgrønne Dal („Inter
mezzo" (1899) p. 65) — Nordhavet dundrer sortegrønt ind mod Norges 
Mure („Skibet" p. 12). 

ODS citerer ravnsort fra „Himmerlands Folk" og sortgrøn fra 
„Intermezzo" (men ikke sortegrøn fra „Skibet"). Sodsort anfører ODS 
fra „Kongens Fald". Sammensætningerne stenkulsort og kakkelovnssort 
kender ODS ikke. 

For sig selv staar: Natten samler sig belladonnafarvet som en 
mørk Drik paa Bunden af Himlens Skaal (Intr. p. 70). 

Til dette Eksempelstof kan føjes: Gyvelguld („Blindebukken") og 
fire Sammensætninger med Sølver-: Sølverkaabe („Gøgen": den lyse 
Nat lægger Sølverkaaben / med Dug og Dvale om Jordens Bryst), 
Sølversø („Kirken i Hardanger": Mælkebøtten sætter Frø / som Glober 
af et Perlemor / paa Bunden af en Sølversø), Solverspejl1 („Aakanden": 
Og lyse Nætter, hvid og vaad, / i Sølverspejlet med sit Blad . . .), 
Sølverrakkel („Paaskeliljer": Og Pilen gynger Lys paa Sølverrakler). 

1 J . V. J . har fiere Sammensætninger med Spejl i sin Lyrik: Sommerspejl 
(„Aaen"), Solskinsspejl („Knut Hamsun"), Ilimmelspejl („Graven i Sne", der 
ogsaa har Himlens Spejl, „Thøger Larsens Minde"). 
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Disse Sammensætninger har Guldalderpræg, og de er et af Vidnes
byrdene om Rigdommen i J. V. J.s Sprog; han er ikke gaaet.af Vejen 
for det litterære, det klassiske overleverede i Poesiens Verden, men har 
netop ofte knyttet sin Kunst til de ældre Digteres. 

Sammensætningen farveprægtig (jf. Farvepragt) — som mærkeligt 
nok ikke findes i ODS — har jeg fundet i „Introduktion til vor Tids
alder": En Rismark som skraaner med sine indrammede Vandspejl, 
hvori den grønne Ris blander sig farveprægtigt med den blaa Spejling 
af Himlen (p. 125). 

Denne Eksempelsamling — der ikke paa nogen Maade gør Krav 
paa Fuldstændighed (for Lyrikkens Vedkommende regner jeg med 
Fuldstændighed) — viser ikke særlig mange Eksempler paa Typen: 
Farveord + Farveord. Fra Lyrikken er der ikke noteret et eneste 
Eksempel paa denne mere differentierede Type. I Prosaen har vi: 
blaagraa, rødbrun, rødgul, sortebrun og sort(é)grøn, fra „Kongens Fald": 
brungul, graabrun, gulgrøn, hvidblaa, hvidgrøn, sorteblaa og sortebrun. 
Naturens mange Farvenuancer har ikke fængslet den skarpe Iagttager. 
De usammensatte Farveord er de afgørende: det røde Trampedyr 
(„Dyrlægens Minde"), Himlens Blaa („Verdensborgeren"), den grønne 
søde Vaar („Folkevandringssang") etc. Vigtigere end Typen rødgul 
etc. er de andre sammensatte Farveord. Her lægger vi Mærke til For
kærligheden for visse Led: 

Ild: ildgrøn, ildgul, ildhvid, ildrød. 
Svovl: svovlblaa (5 Gange), svovlgul, svovlhvid. 
Turkis: turkisblaa, turkisgrøn — Smaragd: smaragdgrøn (5 Gange) 

— Safir: safirblaa — Silke: silkeblaa. 
Himmel, Hav, Luft, Sol, Byge: bygeblaa, havblaa, himmelblaa, 

luftblaa, solgul. 
Blomster og Planter: irisblaa, kornblaa, kornblomstblaa, krokus-

blaa, kærmindeblaa, violblaa — . mosgrøn, palmegrøn — hybenrød, 
rosenrød — halmgul. 

Sommer, Vinter, Kulde: sommergrøn, kuldeblaa, vintergraa. 
Andre: vaskeblaa — jerngraa — irgrøn — ravgul — blodrød, 

kobberrød, ræverød, vinrød — ravnsort (flere Gange), kakkelovns-
sort, kulsort sodsort, stenkulsort. 

En Række af disse Sammensætninger findes ikke i ODS og maa for-
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modes at være dannet af Digteren selv: bygeblaa, vaskeblaa — blod
brun — ildgrøn, palmegrøn — halmgul — kakkelovnssort, stenkulsort. 

J. V. J.s Digt „Paaskebadet" har ret mange Sammensætninger; 
de hører til de almindelige og gør sig ikke særligt bemærkede: Paaske
tid, Vaarvind, Bølgekam, Tidevand, Solskive, Sommersol, Himmel
hvælv, Regnbue, Klodesky, Havblik, Fyrrekrat, Marehalm — Alpe
tinder (har ODS ikke) — Marmorstøtte — Rendebane — Paafuglhale 
— Nervefiber — Underværk — Førstefødte — fejlfri — endevendt — 
splitternøgen, gennemrystet, gennemiset—knaldblaa, kornblaa, svovl
hvid, ildgrøn. Paa denne Baggrund af poetisk Almindelighed fremtræder 
de fire sammensatte Farveord særlig kraftigt og understreger Digtets 
voldsomme Temperament, Naturen i Udbrud: en knaldblaa Sø, den korn
blaa Krop, Skyen som et svovlhvidt Fjeld, ildgrøn Søen. Disse Ord 
hører nøje sammen med Tidevand, Bølgekam, Alpetinder, Klodesky 
(yndet af J. V. J.), Rendebane, Nervefiber, splitternøgen, gennemrystet 
og gennemiset. Farverne smælder i Digtet. 

Hvorfor har J. V. J. — der ellers ikke gør stærkt Brug af Farve
ord — anvendt saa forholdsvis mange sammensatte Farveord? Den 
lave Forekomst af Typen blaagraa etc., der udtrykker det nuancerede, 
taler til Gunst for, at det afgørende er Farvestyrken, Ordene bliver 
intensiverede ved de kraftige Forled: knald-, ild-, svovl-, sod-, kul-, 
stenkul-. ODS fremhæver, at ild- i Farveord væsentlig har forstærkende 
Betydning (IX, 112). En Modsætning til J. V. J.s Forhold til Far
verne skulde vi f. Eks. have hos Oeh lensch låger . Ulla Albeck skriver 
om Oehlenschlåger: Farvesammensætninger er overmaade hyppige 
og udpræget æstetisk følelsesmættede (ikke nøgternt præciserende): 
rødblaa (Lyn), guldgul, sølvblaa, snehvid, glimmerhvid, kridnehvid 
o. s. v. („Dansk Stilistik". 2. Udg. (1945) p. 57). I et Eksempel som 
rødblaa har vi dog det præcise for det vage. 

Foruden selve Farven har vi i disse Sammensætninger andre Fak
torer af større og mindre Betydning efter Sammensætningens Art: 
Koncentration, Originalitet, Præcision, Overraskelse og de almindelige, 
poetiske Associationsmuhgheder, der kan svinge fra det fint og skarpt 
nuancerede til det vage og stemningsbetonede (Helheds-Stemninger): 
havblaa, luftblaa, palmegrøn, mosgrøn, ravnsort etc. Fremhæves maa 
Forkærligheden for Leddene: Ild, Svovl, Turkis, Smaragd og Safir1. 

1 Om Sammensætninger se Ulla Albeck „Dansk Stilistik" 2. Udg. (1945) p. 
53 med Henvisninger. 
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De Prosaværker, der viser en ret kraftig Brug af Farveordj er: 
„Kongens Fald" (1900—1901), „Skovene" (1904), „Johannes Larsen 
og hans Billeder" (1920), „Introduktion til vor Tidsalder" (3. Udg. 
1929; specielt Afsnittet Syden) og „Nordvejen" (1939). Fra „Skovene" 
maa fremhæves Skildringen af Aoaaoa i Syndefaldet; Digteren taler 
om: min Piges skønne og blændende Farver (Skrifter VII (1916) 
p; 83). En fornyet, grundig Gennemgang af Johannes V. Jensens Vær
ker vil bringe en Del nyt for Dagen-, men vil sikkert ikke rokke denne 
Analyses Hovedresultater. 

KORREKTURNOTE 

Efter at dette var skrevet er jeg for nylig- (Maj 1948) blevet op
mærksom paa, at Johannes V. Jensen i sin Skildring „Dansk Natur" 
(om Øen Egholm i Store Bælt) har ikke saa faa Farveord og en Del 
sammensatte. Skildringen er trykt i „Tilskueren" 2. Halvbind 1909 
p. 457 ff., i „Myter. Ny Samling" (1910), „Myter" II 3. Udg. (1924) 
og i Tobindsudgaven fra 1946 (I p. 182 ff.). Jeg citerer efter 3. Udg.: 

letheblaa Asters (p. 6) — Oktobers sorteblaa Nætter (p. 6) — det 
livligste Salamanderildgule (p. 6) — Øen . . . smaragdgrøn og stille (p. 
9) — Skræppen rustrød (p. 18) — Blade . . . spillende i gult og kobber-
brunt (p. 18)— Fuldskægget falmet af til en hvidgullig Tone (p. 19) 
— de vejrbidte fuldkommen kornblaa Kinder (p. 19) —? blaabrun 
Skov (p. 19). 

Sammensætningen letheblaa er original. Tallet for smaragdgrøn 
stiger nu til seks. Denne Skildring bør stilles sammen med de Værker, 
som jeg har fremhævet i Artiklens Slutning. 
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AF 

AUG. F. SCHMIDT 

I 

Visse Sagn og Trosforestillinger er fremstået som Forsøg på at 
forklare tilbagevendende Begivenheder. Således har Folk ved 

Åer og Søer gjort den Iagttagelse, at der årligt drukner et eller flere 
Mennesker i sådanne Vande. En tragisk Begivenhed må — ligesom de 
almindelige Dødsfald — have sin særlige Årsag, og denne søger pri
mitive Folk at tolke udfra deres animistiske Opfattelse af Naturen: 
Der må bo et Væsen i Åen eller Søen, og dette kræver med visse Mel
lemrum (1 Gang årligt, hvert 6, 7, 12 År) sit Offer. Sagnet om en sådan 
offerkrævende Vandvætte er i Danmark kendt fra store og dybe 
Åløb (Læså, Køge Å, Sortensvælg, Suså, Saltø Å, Odense Å, Liver 
Å, Ry Å, Hersum Å, Skals Å, Alling Å, Gudenå, Omme Å, Vejle Å, 
Storeå, Holme Å, Brede Å) og fra nogle Søer (Tisø, Sorø Sø, Harald
sted Sø, Huno Sø, Ove Sø, Brabrand Sø, Tjele Langsø, Nørresø, Maribo 
Sø) samt Finds Pyt på Mors, muligvis et J o r d f a l d s h u l , fremkommet 
ved Sammenstyrtninger i Kalkundergrunden under denne Limfjordsø. 
Naturligvis har Sagnet om den offerkrævende Vætte været knyttet 
til langt flere Åer, Søer m. v. end dem, hvorfra der tilfældigvis er op
tegnet Oplysninger herom1. 

Vætten kaldes her til Lands almindeligvis Åmand. Navnet er 
første Gang kendt fra 1734, nævnt af Jacob Bircherod i Forbindelse 
med Odense Å. I Vendsyssel, hvor Åmandstroen er særlig kendt, 

Forkortelser: DFS o: Dansk Folkemindesamling. Oprettet 1904. DS II o: 
Evald Tang Kristensen: Danske Sagn II (1893), S. 156—176. DSa II o: Evald 
Tang Kristensen: Danske Sagn II, Ny Række (1929), S. 108—118. 

1 Det er jo rigtigt, når Folkelivsskildreren Anton Nielsen nævner (DS2 II, Nr. 34), 
at „mange Indsøer her i Landet kræver et Offer hvert År, d. v. s. et Menneskeliv". 
Han kunde godt have nævnt Åløb med. 
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benævntes Vandvætten i afvigte Århundrede i de fleste Egne Nokken 
(Nokki)1 ligesom i Norge og Sverrig. 

Når Åmanden ønskede sit Offer, gav han et V a r s e l s r å b derom: 
„Tiden er kommen, men Manden er endnu ikke kommen". Med få 
Variationer angives Råbet således fra Læså på Bornholm (der her 
følger den vestdanske Sagnoverlevering), Køge Å, Sortensvælg, Suså, 
Odense Å, Liver Å2, Ry Å, Alling Å, Omme Å, Holme Å, — Tisø, 
Sorø Sø, Huno Sø, Ove Sø, Brabrand Sø, Finds Pyt, Limfjorden og 
Randers Fjord. Fra Hersum Å lyder Råbet lidt anderledes. Fra 
Saltø Å omtales et Åskrig, og fra Tjele Langsø høres Råb, medens 
vistnok Madum Sø brøler, og fra Esrom og Bebe Sø lyder en advarende 
Røst. 

Det har været almindelig Tro, at Åer og Søer kunde råbe. Således 
vidste man i Darum-Egnen mellem Ribe og Esbjerg godt nok, at Åen 
kunde sige „Aaha", og så skulde den, som hørte det, i Åen. Selv i 
Børnenes Lege kom det frem: En sagde for at kyse de andre, at han 
kunde høre, at Åen råbte, og for afsted efter den, medens de andre 
fulgte efter for at holde på ham, at han ikke skulde drukne3. 

Vi har her i Sagn og Leg ned til vor Tid bevaret ældgamle Tros
forestillinger, hvis Oprindelse må søges hos meget primitive Folks 
Naturopfattelse. Således kendes fra et vildt, sydamerikansk Folk, 
Amakxosaerne, en Fortælling om to Piger, den ene en • Høvdings 
Datter. De så' ned i et Vandhul og blev så dragne ned i det, det var 
som om der b lev k a l d t på dem*. De er blevet hallucinerede af at 
kigge ned i det fløjlsorte Dyb med et blinkende Vandøje i Bunden. 
Røsten, de havde hørt, har sin Forudsætning i et Hørebedrag. 

Lydhallucinationer kan tage Form af Ord, som man synes at høre 
udtalt. Det berømteste af alle Sagn råb , det, der melder om den store 
Pans Død, er med Rette blevet tolket som et Hørebedrag8. Der er 
Lyde i Naturen som f. Eks. Vindens Susen i Skovens Træer og i Bjær-
gets Kløfter, der er blevet opfattet som Stemmer, der råbte til den 
ensomme vejfarende; det var ikke Menneskestemmer, men Stemmer 
fra de Væsener, der for primitive Mennesker befolker Naturen, som 

1 DS II, Nr. 36. Jfr. DS I, Nr. 514: Bjærgfolk i Vendsyssel kaldes Nøkkerer. 
2 Fra Liver Å anfores i en Nutidsoptegnelse, at Åen udtrykkelig råber selve 
Ofrets Navn. Sikkert en uægte Udvikling af Sagnet. 3 H. F. Feilberg: Dansk 
Bondeliv I (1889), 350. * H. F. Feilberg i Årbog for dansk Kulturhistorie 1897, 
13. 5- Inger M. Boberg: Sagnet om den store Pans Død (1934), 10, 150. 
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hørtes. Den Røst, der mentes at lyde, reflekterede Folket over, i vort 
Tilfælde blev det et Vandvæsen, en Åmand, der råbte. Åmandsrøsten 
kunde muligvis siges at komme fra Vandet selv, der opfattedes som et 
levende Væsen (animistisk)1. Og da man betragtede Naturen, her 
Vandet, som besjælet, er det nemt nok at forstå, at der hos tidligere 
Tiders Mennesker let kunde fremstå Troen på en råbende Vandvætte, 
der naturligvis i Folkets Tanker ansås for at være et Væsen med Krop, 
idet primitive Mennesker ikke tænker sig deres mythologiske Skik
kelser som immaterielle. De tænktes endog at føre et Liv, der på 
visse Områder var analogt med Menneskenes2. Åmandens Råb: „Tiden 
og Stunden er kommen, men Manden er endnu ikke kommen" er meget 
gammelt og overmåde udbredt. Det kendes fra islandske Sagaer 
med Handling på Island, fra Sverrig, Norge, Skotland, Cornwall, 
Tyskland, Frankrig (o. År 1211), Italien o. fl. Lande3. Hvornår det 
uhyggelige og epigrammatisk formede Råb er kommet til Danmark, 
kan ikke afgøres, men det kan sagtens have været kendt her i talrige 
Århundreder. Råbet hører til de vandrende Sagn og har ved sit korte 
og umiddelbart forståelige Indhold haft alle Betingelser for at få en 
mægtig Udbredelse og en lang Levetid. 

Det Råb, Åmanden eller Søens Vætte lod høre, måtte, når det skulde 
indeholde Kravet om et Offer, have Form af et D ø d s b u d s k a b ; det 
var ganske følgerigtigt således. Dette er også i Overensstemmelse med 
de fleste andre menneskeopfattede Røster, Folketroen beretter om, 
idet sådanne Lyde, som man mente at høre ude i Naturen, indeholdt 
Varselsråb om Død4. Dødsbudskaberne var det sikre i en svigefuld 
Tilværelse, og derfor blev det også en Dødsmeddelelse, Åmandens 
toleddede Råb kom til at indeholde. 

Når en Åmand tænktes som et levende Væsen, vilde det være 
unaturligt, om han ikke kunde tale. For primitive Mennesker er det 

1 Jfr. C. W. von Sydow i Nordisk Kultur IX (1931), 127. XIX (1936), 136, 
138. 2 Jfr. hermed især Sagnene om Bjærgfolk, Ellefolk, Havmænd og Havfruer o. fl. 
3 H. F. Feilberg har i Årb. f. dansk Kulturhistorie 1897,9—14 samlet en Del Sagn 
fra forskellige Lande indeholdende Varselsråbet. * Jfr. hermed en anden Form 
for Dødsvarsel: Lys. Lys på Søer, i Damme, Moser, Åer o. s. fr. ansås altid som 
det visse Tegn på, at der snart skulde drukne et Menneske. Sådanne Varselslys 
og ordløse Dodsvarsler var almindelig kendte (se DS II, S. 520—525. DS2 II, S. 
428—-34), og de har deres Forudsætning i Månelysets Spil på Småbølgerne. Dér kan 
Måneskin undertiden se ud som et blafrende Lys, som kan holde sig adskillige 
Minutter. Jeg har 1930—35 ofte haft Anledning til at gøre Iagttagelser herover på 
Brabrand Sø. 

6* 
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X Åmand. 

da så ligetil, at en Åmand eller en anden Søvætte formår at udtrykke 
sig med Ord1. Der forefindes Sagn i Mængde om talende Havmænd 
og Havfruer2, og fra Eventyrene kender man Beretninger om talende 
Dyr, Trær o. s. fr.3 

* 

Foruden at varsle Drukningsulykke var Åmandsråbene også 
1 Trolden i Tastum Sø ved Skive udtalte engang „et judetisk Pludder" (DS II, 

Nr. 60), men deraf bliver man ikke ret klogere. 2 DS II, S. 142—56. DS2 II, S. 
100—108. 3 Sagnet om, at Åmænd er fra Himmelen nedstyrtede Engle (ligesom 
Havmænd, Troldfolk, Nisser, Ellefolk), er en kirkelig Forklaring, antagelig frem
stået i theologiske Kredse i de ældste kristne Århundreder (se Jens Kamp: Dansk 
Folketro, udg. af I. M. Boberg 1943, 211; jfr. smst, 189). 
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ejendommeligt stærke Udtryk for det håbløse i at forsøge på at krydse 
Skæbnens Dom1. I Sagnoptegnelser fra Ry Å og Læså reflekteres der 
i så Henseende. Således fortæller O. L. Grønborg, at omkring 1820 
gik der Folk i Rebsengene ved Ey Å Nord for Vildmosen. De var ude 
at bjærge Hø. Så hørte de Åmandens Råb. Straks efter kom en stor 
Bælsdreng ridende med et Kobbel Øg, som han vilde vande i Åen, 
men så turde de Folk, der havde hart Råbet, ikke lade ham ride ud 
i Vandet, for de frygtede, det var ham, der skulde blive der; så tog en 
Karl Øgene og vandede dem. Bælsen beder så bønligt om en Tår 
Vand, for han var så tørstig, de tager også noget til ham i hans Hatte
skygge og giver ham, men lige med det samme han havde drukket 
Vandet, driver han bag over og var død2. Se, de kunde ikke narre 
Åen dens Mand fra og den dør nok, der dø skal3 . Nær beslægtet 
med Grønborgs Optegnelse er en Meddelelse i DS2 II, Nr. 47, der op
lyser, at nogle Slåkarle om Natten havde hørt, at det sådan havde 
råbt, og da de kom ud at slå, slap deres Drikkelse op. Den ene blev 
så meget pludselig tørstig og vilde hen at drikke i Åen, men den anden 
vilde ikke lade ham gå, for han havde hørt Råbet, og så sagde han: 
„Nu skal a hente min Hat fuld af Vand til dig". Da han havde drukket 
af Vandet, styrtede han om og var død, endda han ikke kom til Åen. 
— I 1850erne fortaltes på Sydbornholm, at en Mand en mørk Vinter
aften skulde over Læså ved Vasegård, men han turde ikke gå over, 
idet han frygtede for, at det var ved den Tid, at nogen skulde drukne. 
Manden gik så ind på Vasegård og bad om Nattely der, hvad han også 
fik. Midt om Natten hørte man en fæl Røst fra Åen råbe: „Tien é 
omma, men Majnj é inte kommijnj". Da man om Morgenen skulde se 
ind til den fremmede, lå han druknet i Sengen. Manden var vel død 
af et Hjerteslag el. lign. Men det sagdes, at han var druknet i Sengen, 

1 Det kan ikke tages for ægte gammel Skæbnetro, at man kunde narre Åmanden, 
således som det fortælles i et Sagn fra Ry Å: Der var en Pige, der gik langs med 
Åen. Hun havde en Hund med sig. Hun hørte Åmandens Råb, men snarrådig 
svarede hun: „Ikke mig, men Hunden 1" Og straks sprang den ud i Åen og druknede-
(DS II, Nr. 38). Samme Sagn kendes også fra Liver Å (DS II, Nr. 47). Her svarer 
Karlen Peter, som Åmanden råber på: „Her er ingen anden end vor Hund, som 
hedder Peter", og straks han havde sagt dette, for Hunden ud i Åen og omkom. 
2 I DS II, Nr. 52 er dette Sagn træk om den tørstige, der beder om Vand, får 
det og dør, henlagt til en Å i Vestjylland. 3 O. L. Grønborg: Optegnelser på Ven
delbomål (1884), S. 169. H. F. Feilberg i Årbog for dansk Kulturhistorie 1897,9, 46. 
Jfr. H. Ellekilde: Nordens Gudeverden, 395. 
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Åen lader sig ikke narre1. — Ingen mentes at kunne unddrage sig dét, 
som var ham bestemt2. 

I den gamle S k æ b n e t r o var det en ledende Tanke, at det var 
uden al Nytte på nogen Måde at gøre mindste Anstrengelse på at 
ændre ved, hvad de skjulte Magter havde bestemt. Den hænger sig, 
som hænges ska l . Og den, der skal drukne, undgaar det ikke, selv om 
han dør kun ved at drikke af den Å, hvori han skulde være omkommet; 
eller han „drukner" i en Seng, fordi han af Angst undgaar at passere 
Læså. I hele den Række af Sagn, som Feilberg har fremdraget3, hvori 
Varselsråbet om Timen, der er kommet, findes,-klinger den samme 
Grundtanke igennem: „Det kan ingen undgå, som ske skal"4. — Når 
Råbet fra Åen har lydt, kan man være vis på, at det varer ikke længe, 
indet der spørges, at én er kommet af Dage. 

De fra mange Tider og Lande kendte Sagn „Timen og Stunden er 
kommen . . ." giver særegne stærke Udtryk for Skæbnens Ubarm
hjertighed og yder samtidigt et værdifuldt Bidrag til Forståelsen af 
Slægternes Syn på Liv og Død6. 

Da Almuen ofte funderede over, hvorledes denne eller hin Natur
ting var fremstået, gav den undertiden gennem naturforklarende Sagn 
sit Svar herpå. Et sådant æ th io log i sk Sagn er knyttet til Ry Å, 
og ved Hjælp af dette forklares også, hvorfor denne Å kræver sit 
Offer. Det er J. M. Thiele, der i Danmarks Folkesagn II (1843), S. 18 
—19 fortæller Sagnet: Der var før Ry Ås Tid stor Mangel på Vand i 
Egnen, indtil eh gammel, klog'Mand påtog sig at skaffe Landet til
strækkeligt Vand. Han satte til den Ende sin Stav i Jorden, og straks 
udsprang der Vand, og hvor han derfra drog sin Stav efter sig, der blev 
en rivende Vandstrøm, som gennembrød alle Hindringer. Men da nu 
Åen var færdig, vilde Egnens Beboere ikke betale, hvad de havde 
forpligtet sig til; derfor hævnede han sig ved at give Åen Lov til hvert 

1 Gammalt å Nyt 1931, 9. 2 Jfr. DS2 II, Nr. 43: Ved Ribe Å såes Forvarsel 
for et Menneske, der løb ned efter Åen til nøgen. Kort Tid efter sprang en Karl fra 
Seemgård om Natten ud og druknede sig i Åen. 3 Årb. f. dansk Kulturhistorie 
1897, 9—14. * ba5 ver&i eigi umfluit sem fram eigi ad koma" (J. Årnason: Islenzkar 
JijoSsogur II, 193). 6 Udenlandske Paralleller til det danske Stof findes i H. Elle
kildes Udtogsstof i DFS, navnlig norsk og svensk Materiale. Tyske Sidestykker 
findes nemmest i Handworterbuch d. d. Aberglaube (se Artiklen Wassergeister, 
der er udførlig og lærerig). 
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Åar at tage et Lig. Det sker derfor årligt, at et Menneske forulykkes 
i Åen. Engang troede man, at denne Forbandelse igen var borttaget, 
eftersom der var hengået syv År, uden at nogen var druknet; men da 
skete det, at syv Piger fra Herregården Birkelse en Aften vilde bade 
sig, og dem tog Åen alle til Hobe. Hvor Ryå strømmer gennem Engene 
mellem Jetsmark Sogn og Toftegården i Vildmosen, er den især meget 
dyb, og dette Sted tager hvert År sit Offer i et Menneskes Liv. Men 
derfor skænker den også de omliggende Enge en stor Frugtbarhed ved 
Oversvømmelser1. Når et Menneske skal sætte Livet til på dette Sted, 
da varsles det i Forvejen ved en Røst, som opstiger fra Dybet, når 
Solen går ned, og dette gentages så længe, indtil man har fundet et 
Lig i Sivene. Undertiden er vel et År hengået, uden at Åen har taget 
sit Offer, men da vil der i det næstpåfølgende År sikkert blive taget to. 
— I 1855 optegnede Nikolaj Christensen, Åby, det samme Sagn2, der 
er overleveret i endnu to trykte Optegnelser3. Af Sagnene kan man for
stå, at Almuen har tænkt sig Åmanden i menneskelignende Skikkelse 
(jfr. Havmænd og Havfruer). Foruden de anførte Sagnoptegnelser 
se også DS II, Nr. 44 fra Odense Å, samt DS II, Nr. 38, hvor „Nøkken", 
der havde råbt, såes løbe i Ry Å; han var en lille bitte Mand med et 
stort Skæg. Nærmere Oplysninger om, hvorledes man havde tænkt 
sig Åmandens ydre Gestalt, forefindes iøvrigt ikke. Han levede i 
Vandet og kunde sætte det i Bevægelse. 

Da en Hyrdedreng o. 1850 en Sommereftermiddag stod og fiskede 
paa Åbroen over Ry Å ved Rendbæk, hørte han Åmandens Råb; 
det lød med stækt Stemme fra et Høl. Derpå gav det et vældigt Plask 
i Vandet, så det kom i stærkt Røre. At Drengen løb sin Vej, er en Selv
følge (DS II, Nr. 39). Omkring 1825 gik Strande Jens en Aften over 
Åen ved Langevad nær Dallerup Øst for Silkeborg. Så kom der en og 
gik foran ham, han trippede så underlig på Stenene i Vadestedet, 
og han svarede ikke på Tilråb. Strande Jens blev da lidt hed om 
Ørerne, men dog ikke bange. Han vidste ikke, hvorledes det gik til, 
men han kom til at nævne Jesu Navn højt, og så gav det et „Plus" i 

1 Fik Odense Å ikke sit årlige Lig, kunde man o. 1820 befrygte, at Åen vilde 
stige over sine Bredder og volde megen Ødelæggelse i Byen. Derfor måtte man aldrig 
klage, når nogen var druknet i Åen. På den Måde kunde man også forklare Årsagen 
til en Drukningsulykke og samtidig søge at forsone sig med den (jfr. J. M. Thiele: 
Danmarks Folkesagn II, 1843, S. 17). 2 Hans Ellekildes Udgave af Svend 
Grundtvigs Danske Folkesagn, 1946, S. 328. DS II, Nr. 37. 3 DS II, Nr. 38 og 
DS2 II, Nr. 38 (sidstnævnte Sted medd. fra Hjermitslev ved Ry Å). 
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Vandet ved Siden af og Manden forsvandt. „Det har vist ikke været 
rigtigt med denne Mand", mente Meddeleren, og det har Jens Kamp 
heller ikke troet; thi han anfører Beretningen i Danske Folkeminder 
(1877), S. 118 under Overskriften: „Aamanden". — I begge de sidst
nævnte Tilfælde har det været en stor Fisk eller en Odder, der har 
rørt Vandet1. 

Fra Ryåegnen som fra Læså på Bornholm oplyses det, at Mødrene 
kraftigt advarede Børnene mod at komme for nær til den farlige Å, 
der på Klippeøen „galpar på Læj". Når den gjorde det, skulde-Læså-
bobbanj have sit Offer. Det bornholmske Ord Bobba svarer til det rigs
danske Bussemand, og ligesom dette anvendes det bornholmske Bobbå 
til at skræmme Børn med. I Øster Marie Sogn hed Skræmmeuhyret 
Åbobba. Dette Ord var førhen almindeligt på Øen i Østersøen, og det 
forklares af Viggo Holm i Tillæget til Espersens Bornholmsk Ordbog 
som denne Øs Benævnelse på Nøkken2. 

Som foran nævnt må Troen på Åmandens Offerkrav have sin 
Oprindelse i Forsøget på at forklare de med visse Mellemrum sted
findende Drukneulykker. For at undgå disse er det muligt, at man har 
ydet Ofre til Åmanderi, måske i Form af Drukneofre af en Træl, en 
Olding eller et andet Menneske, man anså for mindreværdigt. Fore
stillingen, Sagnene om Åmanden, må-i hvert Fald være ældre end 
Ofringerne, hvis sådanne altså har fundet Sted for at tilfredsstille 
Vandets Vætte og Hersker3. Offer af helt anden Art findes fra forrige 
Århundredes Overlevering om Ry Å. Her gav man, når man kørte 
over denne Ås stensatte Overkørsler, et Overfartsoffer til Åmanden, 
en Skilling. Sådan ofrede Mønter kan endnu findes, når man vader i 
Åen4. 

Af Sagnene fra Alling Å i det vestlige Djursland erfarer'man lige
ledes noget om gamle Dages Vejforhold og Færdselsforbindelser. 
Over denne Å førte mellem Hørning og Lime et Overfartssted, hvor 

1 Store og muligvis ukendte Fisk og andre Vanddyr er hyppigst Forudsætningen 
for Troen på Folketrosvæsener som Havmand, Havfrue, Ålekonge, Nøkker (Nek-
kus i Kvie Sø), Trolde i Ålob, Sodrager, Skikkelser, der splitter Fiskeredskaber og 
ødelægger Fangsten o. s. fr. (se Eks. i DS II, Nr. 61—65, 70. DSa II, Nr. 50, 52—54). 
2 Chr. Stub Jørgensen i Bornholms Social Demokrat 25/7 1925. H. Ellekilde i Garn-
malt å Nyt 1931, 16. Den Åmand, der boede i Fjaltring Å (Vandfuld H.) i Lem
vigegnen, har været en Skikkelse, der af Karakter nærmest har lignet en venlig 
Bjergmand eller Bakketrold og kan derfor ikke ret henregnes til de rigtige Åmænd 
(se E. T. Kr.: Jyske Folkeminder IV, 1880, Nr. 72). 3 Jfr. H. Ellekilde i Nordens 
Gudeverden, 396, 441. * DS II, Nr. 42. 
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der endelig blev bygget en Bro, Sjellebro, der, da Landevejen fra 
Rønde til Randers i forrige Århundrede anlagdes, blev fornyet. Ved 
Sjellebros gamle Vadested druknede i gammel Tid mange Mennesker. 
Den dårlige Adgang til at færdes over Åen gjorde sit hertil. Mange, 
der omkom her, blev jordede på Lime Kirkegård. Inden Drukne
ulykker indtraf, hørtes en Røst fra Åen, der sagde: „Tiden er kommen, 
men Manden er ikke kommen". „No rohvt Oen ijæn", sagde man så, 
„no vel dæ snåe jæn drohn". Men, forklarede en gammel Mand til 
Evald Tang Kristensen, nu har vi fået det kvæld (kvalt D: tilintet
gjort), siden vi fik den ny Landevej og den store Bro ved Sjellebro. 
Engang druknede tre Folk fra Hyllested på en Gang, de vilde køre 
ned og vande, og så væltede de over i et Høl ved Siden af Vejen. 
Når Vandet om Vinteren stod op over Vadestedet, var det ikke muligt 
at komme levende over. „Ja, den Gang var det en slem Å, og når den 
hvællede, så vidste Folk Besked" (E. T. Kr.: Jyske Folkeminder 
VI, 1883, Nr. 302). „Sådan var det en Nat, der kom nogle Molboer og 
kjørte til Randers med Fisk, og da var Strømmen så svær, at de 
plat der ned Mand og Kone og Hest og Vogn og druknede. Folkene 
der omkring kunde høre næsten en hel Time, te Konen skreg, og de 
mente, at det var hendes Skjorter, der havde holdt hende op, men 
Mandens Røst blev snart forstummet. Hun drev ned efter Fløjstrup, 
og der fandt de hendes I j g . . . " „Da de fandt hendes Lig, så de, at hun 
var standset på en Elierod". Folkene fra Fløjstrup kunde ikke finde 
hende Tids nok. Folk, der boede ved Alling Å kunde høre på den, når 
den vilde have nogen. „Efter gammel Snak skulde den sådan råbe om 
Aftenen . . . De kunde altså høre det på den, når den vilde have et 
Offer" (DS II, Nr. 50. DS3 II Nr. 39). 

Lilleå Syd for Randers løber mellem Lerbjærg og Svejstrup. Førend 
der blev bygget en Bro over Åen mellem disse Lokaliteter, var der et 
Vad, som man skulde køre over, og omkring ved det Sted hørtes der 
en Røst, som sagde: „Tiden er omme, men Manden er ikke kommen 1" 
Knap efter at dette Forvarsel var hørt, druknede en i Åen, det skulde 
aldrig slå fejl (E. T. Kr.: Jyske Folkeminder VIII, 1886, Nr. 87). — 
I denne Sammenhæng må også nævnes et Sagn knyttet til Omme Å 
Nordvest for Vejle. Hvor den løber gennem Ringgive Sogn, gik en 
Dag en Karl og slog Græs. Så hører han en Røst, der siger: „Timen er 
kommen, men Manden er endnu ikke kommen 1" Han så sig da omkring 
efter Røsten, men kunde intet videre opdage. Han gav sig nu atter til 
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at slå, men havde knap fået begyndt,, før han fik en Rytter at se, der 
kom oppe på Bakken og red ned ad Vejen og over Broen alt hvad 
Hesten kunde springe. Men ligesom han kom på Broen, styrtede 
Hesten, og Manden faldt ud i Åen og druknede. Endskønt Karlen 
løb derhen, det bedste han kunde, for at redde ham, var det dog for 
silde, der var ingen Redning, og Manden var og blev død. Nu kunde 
Karlen forstå; hvorfra Røsten var kommen1. — Sagnene fra Alling Å, 
Lilleå og Omme Å viser, at Fortidens dårlige og ved Vandløb ofte 
farlige Rejseforhold i udpræget Grad har. kunnet trække Åmands-
råbet til sig og iliveholde Troen på den offerkrævende Vanddæmon, der 
ved de dybe Vadesteder og smalle Broer havde gode Betingelser for 
at få sit Krav om Offer opfyldt. 

Tynd Is forvolder ofte Drukneulykker. En Karl vilde engang gå 
over Haraldsted Søs Is i Midtsjælland, men han omkom under Forsøget. 
Samme Nat hørte de i Haraldstedhusene Råbet: „Tiden er omme, 
men Manden er endnu ikke kommet", meddeles i en Optegnelse fra 
18772. 

Det farefulde Fiskestangningsarbejde på Tjele Langsøs Is krævede 
jævnlig sit Offer. Drukneulykkerne her hørte man Forvarsel for i 
Skrig en vis Nat om Efteråret. Det oplyses ikke (DS II, Nr. 58) noget 
om Åmandsråbet, men Mulighederne er til Stede for, at det kan have 
lydt fra denne Sø3. 

* 

Fra Esrom Sø i Nordsjælland har vi Overleveringen om et meget 
kendt Råb: „Mand, Mand! — Gaa i Land! — Nu begynder Ese — og 
hvæse". Da denne Røst havde lydt, løb Høsletfolk på Engbuhden ved 
Søen fra deres Arbejde. Søen.skyllede straks frem, og de Mennesker, 
der adlød den a d v a r e n d e Røst, reddede Livet4. Fra den lille, nu ud
tørrede Bebe Sø (Krarup S., Sallinge H.) i Sydvéstfyn var det heller 
ikke en krævende, men en advarende Røst, der lød, når Børn løb på 
Is her. Den meddelte, at de skulde skynde sig at komme i Land, for 
ellers sank de i det bundløse5. 

1 Skattegraveren I (1884), Nr. 115. DS II, Nr. 53. Gammalt å Nyt (i931), 
8. 11. I en Opt. (DFS 1906/23) fra Omme Å berettes om en Dreng, der var bange for 
Åmanden, som han havde set. 2 H. Ellekildes Udgave af Sv. Grundtvigs Danske 
Folkesagn (1946), S. 325. , 3 J.fr. DS II, Nr. 59 Sø brøler (måske Madum Sø). 
1 Sagnene om Esrom Sø er udførligt behandlede af Hakon Muller i Fra Frederiks
borg Amt (1932), 35—44. 6 H. C. Frydendahl i Fynsk Hjemstavn 1939, 95. 
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Som nødvendigt Supplement til de foranstående Oplysninger skal 
på de følgende Sider meddeles de øvrige til denne Afhandling udnyt
tede Sagnoptegnelser om Åmanden. Disse Optegnelser har ikke direkte 
kunnet anvendes i den ræsonnerende Fremstilling, men da det har sin 
praktiske Betydning at have alt det tilvejebragte Stof om Emnet 
samlet på et Sted, også for igennem dette at føre yderligere Bevis for 
de Betragtninger, man er kommet til under en Overvejelse af dets 
Indhold, må det anses for hensigtsmæssigt at anbringe Optegnelserne 
her. 

Som tidligere anført, omtales Åmanden første Gang 1734 af Lands
dommer Jacob Bircherod, der i sit Skrift fra nævnte År: „Continuation 
af fynske Superstitioner" oplyser, at i Odense er een Superstition (o: 
Overtro), at Åmanden går i Åen og råber, „og hvilket Aar der drukner 
ikke eet Menniske, saa Aaret effter faaer hånd toe". Også andetsteds 
i et lille Skrift om „Vande og Floder mest i Fyen", omtaler Bircherod 
Åmanden ved Odense, „som siges at raabe om Natten, og at fordre 
hvert Aar eet Menniske, ja og om hånd ingen faaer i dette Aar, da at 
tage tvende i det effterfølgende"1. Arkivtegneren Søren Abildgaard 
nævner i sin Dagbog 1760—62, at Åmanden ved Odense siges at råbe 
om Natten og hvert År fordre et Menneske, ,,ja og, om han ingen faar 
i dette Aar, da at tage to i det følgende" (DS2, Nr. 40). Også fra det 19. 
Århundrede er der Overlevering om den Odense Åmand. Således om
taler Gustav Ludvig Baden i ,,Smaa Afhandlinger og Bemærkninger" 
1821, 290, at i Odense Å møder det ofte, at en eller anden, især et Barn 
drukner, så snart intet År gåer forbi, een jo der finder sin Død. Byens 
Almue står derfor stærkt i den Tro, at i Åen er en Gejst, som de kalde 
Åmand, der årlig skal have sit Offer. — 1860 nævner Thiele igen den 
Odense Åmand og hans årlige Offerkrav. Det sagdes da, at „Nøkken" 
eller „Nikken" havde taget den, som var druknet2. 

I 1880erne optegnede E. T. Kristensen to Sagn om Odense Åmand og 
hans Råb. Den ene Opt. medd., at en Mand druknede kort efter Råbet. 
Den anden Opt. fortæller, at to Drenge druknede. Den ene Dreng vilde 
hjælpe den anden. Men så råbte Åmanden op af Vandet: „Nej, jeg vil 
have jer begge, jeg fik ingen i Fjor, de druknede begge, og man fandt 
aldrig Ligene, skønt der kom hurtig Hjælp. „Åmanden havde beholdt 
dem". Dette Sagn blev fortalt af mange i og omkring Odense (DS II, 
Nr. 44, 45). Endelig kan anføres, at o. 1905—10 sagde man i Verninge 
Sogn, at Odense Å hvert År krævede to Ofre (DS2 II, Nr. 77), og fra 
Hjallese oplyses 1930, at Odense Å hvert År skal have et Liv; derfor 
hænder det årligt, at nogen drukner (DFS 1930/5:853). I Fyns Tidende 
19/10 1926 anføres om Odense Å, at „Ole Åmand kræver sit Offer". Får 
han intet, træder Åen over sine Bredder. Som Forklaring på Oprindelsen 

1 Inger M. Boberg: Jacob Bircherods Folketro og Folkeskik (1936), 51, 100. 
DS II, Nr. 43. DS2 II, Nr. 41. "Thiele: Overtroiske Meninger (1860), 189. Thiele 
II, 258 nævner en Havmand i Odense Å. Ligeså i Fyns Tidende 19/10 1926. 
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til Åmandssagnene fra. Odense Å fremsætter R. Eg. i Fyns. Venstreblad 
30/3 1932 den Theori, at R ø r d r u m m e n er Ophav til Sagnene om en 
Åmand. Denne store Fugls ejendommelige, totonede Lyd, der kan minde 
om en Kos Brølen, har utvivlsom haft let ved at sætte Fantasien i Be
vægelse, så ,der,er vel Mulighed for,.at R. Eg kan have noget ret i sin 
Anskuelse. løvrigt har Hakon Muller i Fyns Stiftstidende i December 
1937 skrevet om Odense Ås' Sagn paa Grundlag af DFS' Stof. 

Næst efter Odense Å er Åmanden i Læsd på Sydbornholm nævnt, 
idet han omtales 1804 af P. Skougaard, der i sin Bornholmsbeskrivelse 
(1804), 235 anfører, at „somme gamle Kællinger" troede at kunne høre 
Forvarsler om Offer til Åen ved visse Råb, der hørtes nede fra den. 
Skougaard forholder sig ironisk til Sagnet. Mere Besked får man i Uhr-
mager I. P. Møllers „Folkesagn fra Bornholm" (1867), 13. Her meddeles, 
at i Læså boede en Trold, som af Almuen kaldtes „Læsåbobbanj". 
„Denne krævede hvert syvende År et Menneskeliv, hvorover der også 
hvert syvende År druknede et Menneske, og.det ofte på.en sælsom 
Måde. Det hændte,sig således engang i gamle Dage, at én Mand, som 
boede i en derved liggende Gård, stod. udenfor og vaskede sig i en Vand-
ballie, men lige på een Gang gled Foden på ham, og han faldt med Hovedet 
lige op i Vandballen, hvorved denne væltede og rullede ned over Åbakken, 
og Manden med, og den standsede ikke, førend den kom.ned i Åen, hvor 
Manden druknede. Når de syv År er gåede, i hvilken Tid ingen er druk
net, siges der, at man kan høre Troldens hule Stemme fra Dybet sige: „Ti
den e omma, å.manj ente komminj", men.da var det heller ikke længe, 
førend der må en drukne i Åen".— Dette Sagn kendes endnu fra Nutids-
overlevering iflg. Medd. fra Avlsbruger Peter Thorsen,'Smålyngen, der i 
1931 fik det optegnet hos en gammel Mand (f. o. 1845), der var opvokset 
lige ved Læsåen. I hans Opvækst druknede en fattigforsørget Kvinde, som 
ikke var helt tilregnelig.i Åen. Den almindelige Mening var den, at:hun 
havde m å t t e t drukne, fordi „Tiden var omme". Også mag. art. Åge Roh-
mann meddelte i 1931, at der da kendtes Overlevering om, at Åen til visse 
Tider krævede et Menneskeliv, „Åen. galpar på Læj", sagde man. Lige
ledes havde han fra Åker Sogn hørt et Sagn om, at en Mand engang 
havde, passeret Læsåen. Da hørtes der fra den et Råb: „Manje komminj, 
men Tiden e'nte omma". Da han en af de nærmeste. Dage igen passerede 
Åen på Tilbagevejen, druknede han i den, da var Tiden altså omme1. 

Fra Sjælland kendes;Åmanden fra Køge Å: „Timen'er kommet,.men 
Manden ikke"2, og fra Tudeå i Stillinge Sogn (Slagelse-H.), hvori der er 
et dybt Sted:-„Tiden er nu omme; men Manden er endnu ikke kommet". 
Det dybe Sted hedder. Sortensvælg3.' Fra Susåen, hvor man ved Næstved 
fortalte, at man i gamle Dage i mørke Nætter kunde høre en Røst råbe 
ude fra Åen: ;,Timener kommet, men- Offeret5er endnu ikke kommet". 
Nogen Tid efter var der et Menneske, som druknede i Susåen4. • Sagnet 
er ligeledes kendt fra den store Salto Å, der har sitLøb i Sydvestsjælland 

1 Hans Ellekildei Garamalt å Nyt, red. af Elna Schone (1931), 7—18. 2 Fr. 
L. Grundtvigs Opt. i DFS. 3 DFS 1906/23:435. « DFS 1906/23:588. Jfr. Poli
tiken 26/6 1935: „Det gamle Ord om, at Susåen hvert År kræver et Offer, er i Dag 
gået i Opfyldelse for dette Års Vedkommende". Hans Kaarsberg nævner også Sag
net i sine Memoirer I (1921). 
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mellem Kvislemark og Fyrendal Sogne (0 . Flakkebjærg H.). Det er 
muligvis Pastor J. M. Hertz, der var Præst i Korsør 1800—-1804, som 
har meddelt den kortfattede Oplysning, at om Saltø Å går der gamle 
Sagn om et Åskrig, „som der til visse Tider høres"1. Her må uden Tvivl 
tænkes på Åmandens Råb. Sagnet om Saltø Åskrig kendes også fra en 
Optegnelse fra 1946*. 

Åmandssagnet og Råbet omtales fra Ry Å i Vendsyssel — som tid
ligere nævnt — af J. M. Thiele 1843, og i 1855 har Svend Grundtvig 
Sagnet i Gamle danske Minder I, S. 121. Her nævnes det, at Nøkken 
har Bolig i Ry Å. Jens Kamp har i Danske Folkeminder (1877), S. 53 
ligeledes Sagnet og Råbet. Det findes også i E. T. Kr.'s Jyske Folke
minder IV (1880), S. 75. Og i DS (1893) findes adskillige Optegnelser, 
hvis Indhold ligeledes bliver udnyttet i nærværende Afhandling. — 
Engang var der hengået 12 År uden at nogen var druknet i den dybe 
Å. Men så hændte det, at 12 Tærskere, der om Vinteren havde været til 
Hove på Birkelse, om Aftenen på Hjemvejen druknede alle sammen. 
„For hvis det driver over et eller flere År, så tager Åen på én Gang alle 
dem, den har til Gode" (DS II, Nr. 40). I en anden Optegnelse (DS II, 
Nr. 41) oplyses det, at i seks År indtraf der intet Ulykkestilfælde, men i 
det syvende År druknede på én Gang syv unge Mennesker i Ry k3, hvis 
Vand angives at have et mudret og sortagtigt Udseende, „hvilket måske 
hidrører fra dens moseagtige Leje. I umindelige Tider har den hvert 
År krævet et Offer, enten ved Badning, eller når man sætter over i de 
små Sejlbåde" (DS II, Nr. 41). Engang lå den gamle Per Tip nede i 
Engen ved Ry Å, og da hørte han Råbet. Så nogle Dage efter druknede 
der en4. 

Liver Å har sit Løb i Børglum og Vennebjærg Herreder i Nordvest
vendsyssel. Dens Udløb i Havet er nordvest for Hjørring. I dens øvre Løb 
kaldes den også Åstrup Å. Den kræver hvert År et Menneskeliv; i en 
Optegnelse (DS II, Nr. 47) nævnes to Mennesker hvert År. Der er en 
Bro over Åen, hvor Folk færdes meget ad, og det træffer da undertiden, 
at man hører Råbet: „Tiden og Stunden er omme, Mennesket er ikke 
kommen", eller „Tiden er kommen, men Manden er endnu ikke kommen". 
Så varer det ikke længe, inden et Menneske drukner, og det Menneske, 
som er bestemt, undgår ikke sin Skæbne, thi det har ingen Ro på sig, 
før det kommer ned til Åen (DS II, Nr. 48); eller den, der har hørt 
Råbet, bliver gerne grebet af Vanvid, og så styrter sig selv i Åen (DS2 II, 
Nr. 44). Det varer i hvert Fald ikke længe, inden man spørger, at nogen 
er kommen af Dage i Åen (DS II, Nr. 49). I Vendsysselske Årbøger 
1939—40, 33 nævnes en Åmand i Åen ved Skallerup; den kræver årligt 
et Menneskeliv. •—- Til en Slugt ved Liver Å, hvor man i Efteråret 1935 
fandt et Sværd fra Frederik II.'s Tid, knytter der sig det Sagn, 

1 DS2 II, Nr. 32. 2 DFS 1906/23:481,482. 3 Jfr. DS2 II, Nr. 38, hvor der ligeledes 
meddeles om 7 År og 7, der så druknede på én Gang. Jfr. smsts. Nr. 45, 46. * DS2 

II, Nr. 51. Jfr. Sæby Folkeblad 23/11 1923. Talrige Nutidsoptegnelser og Avisudklip 
i DFS. De bringer intet nyt. Thomas Olesen-Lokken: Povl Dam I (1925), 146 
—51 (Drukneulykke i Ry Å). Holger Drachmann har i Bogen „Troldtøj" (1889) et 
Kapitel: „Aamanden", der er skrevet på Grundlag af Kendskab til Åmands-
sagnene, men rummer ellers Drachmanns Selvmordstanker fra Vinteren 1888—89. 
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at en Hest med Rytter for mange Hundrede År siden sank i Mudderet 
og langsomt kvaltes. Folkene i Egnen påstod i 4935 nu ogdå at kunne 
høre Hestens Klageråb i Luften. Sværdet blev nævnt som en Mulighed 
for Sagnets Virkelighed (Morsø Folkeblad 26/10 1935. Jfr. Vendss. Tid. 
2/9 1925). Endnu i 1947 kender man i Liveråegnen Troen om den råbende 
Åmand. Da en Dreng, en Lægesøn, for c. 25 År siden druknede i Åen,' 
var Sagnet Genstand for livlig Omtale blandt: den stedlige Befolkning. 

Danmarks længste Å, Gudenå, kræver også sit årlige Offer, „tager hvert 
År sin Mand" (DS II D Nr. 56. DFS 1906/23: 1919). 

Hersum Å, én Del af Skals Å, der har sit Løb i Egnen Øst for Hjarbæk 
Fjord, har en Åmand. Nede fra Åen lød der en Stemme én Gang om Året, 
„for den skulde i det mindste have én hvert År". Men tog den flere 
på én Gang,1 kunde den godt vente lige så mange År, som den havde 
taget Mennesker. Så råbte den f. Eks.: „I År tager jeg to eller tre, til 
næste År ingen". Det hedder i en anden Optegnelse: „Når det stormer, 
lyder der en Røst i Åen ved Hersum":(DS II, Nr. 46. DS2 II, Nr. 33). 
Sagnet er også knyttet til Skals Å, meddeler F. Elle Jensen i en Opt. i 
DFS 1906/23:1726 fra 1932. 

Holme Å, der er Tilløb til Varde Å, fører forbi Øse Mark. Her gik 
nogle og slog Græs. Da hørte de en Røst, der sagde: „Tiden er kommen, 
men Manden er ikke kommen". I det samme kom der en Mand ridende, 
og han springer af Hesten og tæjer hans Hat og løber ned til Åen og 
fylder den med Vand for at få noget at drikke. Men så falder'han i Åen 
og drukner. „Det har min Moder fortalt", tilføjer Meddeleren, Niels 
Peter Rasmussen, Øse Mark (DS2 II, Nr. 42). Fra Øses Nabosogn 
Næsbjærg er overleveret et Sagn om et Giftmord, der åbenbares, efter 
at et Par fremmede Mænd havde hørt en Stemme sige, da de red forbi 
Næsbjærg Kirke: ,-,Manden er kommen, men Tiden er ikke kommen". 
En nylig begravet Mand blev nu gravet op og undersøgt, og det viste 
sig, han havde fået Gift. De skyldige blev fanget og: straffet (DS2 IV, 
Nr. 902). Vi har her en ret lærerig Variant af Åmandssagnet. 

Brede Å i Vestsønderjylland flyder med sin nordlige Forgrening forbi 
Nørre-Løgum. 1855 medd. Anna Ludvigsen, at „for en Del aar siden" 
gik nogle Karle og Piger ved Åen nær Nr. Løgum og rev Hø. Pludselig 
hørtes en R'øst som fra Skyen med de Ord: „Timen er kommen, men 
Manden ikke endnu". I samme Øjeblik sås en Rytter i flyvende Fart 
komme farende mod Strømmen og styrte sig i den. At redde vår forgæ
ves. Ingen fik nogensinde at vide, hvem og hvorfra Manden havde været 
(H. Ellekildes Udg. af Sv. Grundtvigs Danske Folkesagn, 1946, S. 335). 

Søer. Tisø (Sæby S., L'øve H.) i Vestsjælland kræver sit Offer. Hvert 
12. År skal et Menneske drukne i denne store Sø. Når Timen er kommet; 
råber det fra Søen: „Tiden er omme, men Manden æt (er ikke) kommed" 
(H. Ellekilde: E. Tang Kristensens Æresbog 1923, 35). 

Sorø Sø i Midtsjælland kræver hvert År et Offer. Enkelte har hørt en 
Stemme der ude, der råber, at nu er Tiden kommen, men Manden er endnu 
ikke kommen. Når så én er druknet, hører de ikke Stemmen mere det År 
(DS2 II, Nr. 36). 

Huno Sø nær Møens Klint kræver sit Offer. En Mand i Borre fortalte 
o. 1890, at hans da afdøde Fader havde tjent som Karl i den Gård, der 
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ligger lige ved Huno Sø, og havde hørt en Aften silde, da han stod uden 
for Gården, at der råbtes ude fra Søen: „Mand Mandl Timen er kommen, 
og du er ikke kommen endnu!" Men om Morgenen fandt man en Mand, 
der var druknet i Søen. Han blev begravet på Magleby Kirkegård, uden 
at man nogensinde fik opdaget, hvem eller hvorfra han var (DS II, Nr. 
57). 

Ove Sø i Midtthy kræver et Menneskeliv hvert År. En Gang Pigerne 
fra Kovstrup i Sønderhå stod nede ved Søen og vadskede Får, hørte de en 
Røst ud fra den, som sagde: „Timen og Stunden er kommen, men Man
den er ikke kommen". I det samme kom en Dreng ridende med et Kob
bel Heste og red dem til Vands i Søen. Pigerne advarede ham og fortalte 
om Røsten. Det brød Drengen sig ikke om og red ud i Søen, som han 
plejede, men Hesten, han red på, smed sig med ham, så han druknede 
(DS2 II, Nr. 37). 

Om Brabrand Sø i Århusdalen fortælles, at den råber: „Tiden er kom
men, men Manden er ikke kommen". Det er sådan på visse Tider, og kort 
efter skete der altid et eller andet. Engang havde nogle været ude i en 
Båd, kort efter at Røsten var hørt, og de blev der (DS II, Nr. 55). — 

* 

Fra den åfattige og søløse 0 Mors i Limfjorden er Sagnet om Åman-
den stedlagt til Finds Pyt i Søkæret mellem Dragstrup og Frøslev 
(Morsø Nr.-H.) i Egnen ved Dragstrup Vig på Øens Vestside. Finds 
Pyt omtales som et Hul, der er rædsom at se ned i, det er temmelig stort, 
5—6 Alen tværs over, og tragtformigt. Der er altid fuldt op af iskoldt, 
klart Drikkevand i Finds Pyt, som ikke er let at komme til, da Grunden 
uden om den er meget sumpig. Der er ofte blevet prøvet på at måle, 
hvor dybt Hullet er, men man har ikke kunnet nå Bunden. — Engang 
gik en Mand og såede Korn på det høje Stykke Agerland Støjbjerg, der 
hører til Halkærgård i Dragstrup Sogn, medens Folkene sad nede ved 
Søkær og spiste Meldmad. Som de sad allerbedst, hørte de en Røst, som 
råbte: „Timen er kommen, men Manden er endnu ikke kommen". 
Med det samme slængte Såmanden, hvad han havde i Hænderne, og 
løb ned i et Hul i Kæret, hvor man aldrig så ham mere. Manden hed 
Find, og Hullet har siden den Tid haft Navnet Finds Pyt (DS II, Nr. 66). 
I en anden Optegnelse hedder Hullet Vinds Pyt (DS II, Nr. 67, jfr. Nr. 
68). „Det Hul var altid blank, der var ingen Bund at se og føle i det". I 
en Opt. fra 1927 (DFS) oplyses, at Manden stirrede så længe ned i Hullet, 
at han faldt ned i det. Hullet har Form som en Tragt, og er et Vild, 
det ser ud, som det koger dernede; det er fordi Hullet er uden Bund. 
Når man står og ser ned i det, kan man ikke undgå at falde derned (Aug. 
F. Schmidt: Morsingboer i gamle Dage II, 1933, 117). Find skal have 
været meget fattig, men var på én Gang blevet særdeles velstående, 
og der gik så Tale om, at han havde forskrevet sig til den Onde, og nu 
var Tiden altså kommen, da han skulde have ham, meddeler P. A. Dis
sing fra Skallerup Vest for Dragstrup (DS2 II, Nr. 48, 51). Fotograf 
P. Krogh Damgaard, Øster Jølby, der er fra Dragstrup og hvis Barn
domshjem lå nær ved Søkæret og Finds Pyt, meddeler i Morsø Folkeblad 
10/5 1946, at Find var fra Frøslevgård, han havde lånt Penge af den Slem 
og skulde bøde med Livet, om de ikke var betalt tilbage i rette Tid, 
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hvad de ikke blev, og da råbte Fanden så det kunde høres til Frøslev
gård,- at Tiden var kommen, men ikke Manden, hvorefter Find forsvandt 
i. Hullet, der siden har båret hans Navn. — 

* 

Fra et Par jydske Fj orde —• fra Egne hvor der også er Åmandssagn 
knyttet til Åer — kendes ligeledes Åmanden og hans Råb. Således for
tælles, at en gammel Mand gik og arbejdede på en Skrænt ned mod Lim
fjorden. Der hørte han en Stemme, dersagde: „Tiden er kommen, men 
Manden er ikke kommen". Den råbte det samme lidt efter endnu højere. 
Straks efter kom en Mand løbende ned ad Skrænten; Han talte til ham, 
men Manden standsede ikke og løb lige ned og forsvandt i Vandet (DS II, 
Nr. 54). I en ånden Optegnelse hedder det: Der druknede én hvert År i 
Limfjorden ved Brovst. Der hørtes en Røst, som sagde: „Tiden og Stun
den er kommen, men Manden e r ikke kommen": Så var det i syv År, 
der druknede ingen, men så druknede der syv på ét År (DS II, Nr. 55). 

Det var almindelig Tro, at Randers Fjord (det yderste af Gudenå) 
hvert År krævede et Menneske.-Fiskere, der havde været ude på Fjorden 
at fiske om Sommernætter, havde hørt Stemmen fra Dybet råbe: „Tiden 
er kommen, men Manden er endnu ikke kommen!" (DS II, Nr. 56). 

* 

Endelig kan nævnes et Par Åer og Søer, der krævede Offer, men der 
nævnes i n t e t om R å b fra dem. 

•Vejle A-tog i sin Tid (vel i første Halvdel af forrige Århundrede) 
Manden Tolle Kristen. Denne^ Å tog hvert År et Menneske, fortæller 
Sagnet, se Husvennem 1876, Nr. 40. 

Stored ved Holstebro kræver et Lig hvert År, og så længe Optegneren, 
Chr. Steffensen, i 1927 kunde huske, at dette var blevet fortalt ham, 
har den taget et eller to Mennesker om Året (DFS 1930,5:2453). 

I Maribo Sø mentes at bo en Trold; han skulde årlig have et Menne
skeliv; Trolden lod det særlig gå- ud over utro Mennesker. En Ridder 
boler med en anden Ridders Hustru, dræber den besvegne Ægtemand, 
binder store Sten til Liget, sejler ud med hans Hustru og sænker Liget 
ned i Søen. Men Trolden steg op fra Søens Bund og: tog de skyldige med 
i Dybet, så de aldrig kom til Syne igen. Men Dagen efter fandtes Liget 
af den dræbte med de endnu fastbundne Sten, skyllet i Landpå Strand
bredden. — Dette Sagn er måske temmelig.nyt og nylavet, men det 
giver Udtryk for en Gengældstro, der- i høj Grad præger både de dyre-
mytiske lollandske Sagn • og. Genfærdssagnene fra denne 0 (DS II2, 
Nr. 35. DFS 1923/16:703. H. Ellekilde i Lolland-Falsters historiske 
Samfunds Årbog 1927, 70). 

Den anden; offerkrævende Sø, hvorfra intet Råb omtales, er Nørresø 
(Brahetrolleborg S., Sallinge H.) i det sydvestlige Fyn. Den skulde hvert 
År have sit Offer. Meddelerens Bedstemoder, Maren Jakobsen i Søfælde 
(f. 1825), vidste Rede på, hvem der var druknet i Søen hvert År langt 
tilbage i Tiden. Et År o. 1870 var der ingen druknet endnu, og det var 
helt hen imod Jul. Så var der en fra Søfælde, Christian Knudsen, der 
skulde over til Sølyst. Søen var lagt til, og han vilde gå over den, fordi 
han var kommet lidt sen på Vej den Morgen. De havde ellers advaret 
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ham; men han gik alligevel over Isen. Så blev det ham det År. H. C. 
Frydendahl oplyser, at Krarup Kirkebog meddeler, at Insidder i Sø-
fælde Christian Knudsen, 431/2 År gammel, d. 23. Januar 1869 „faldt 
gjennem Isen i Nørre Søe, og døde af Følgerne, idet Kulden bevirkede 
et Lungeslag hos den tidligere brystsvage Mand," og at hans Enke, 
Ane Margrethe Jørgensdatter, døde i Krarup d. 20. Juni 1897, 83 År 
gammel (Fynsk Hjemstavn 1939, 32). 

II 

I Sagngruppen V a n d e t s Ånder i DS II har Evald Tang Kristen
sen en Sagn type, som han har delt i to Afdelinger: 1) „Den lange Hest, 
Flere oppe på den" og 2) „Ridtet over Bækken, Hesten lang eller høj 
m. m." Sagnene i denne Type (D 4, 5) har et Indhold, der umiddelbart 
virker højst usandsynligt og naturstridigt. 

E t Eksempel vil straks vise dette: 
„Syv Koner vilde følges ad til en Barselkone, og så skulde de over 

et Vand. Så klagede de dem for, hvordan de skulde komme over det. 
Men i det samme så de en Hest, der stod ved dem ved Siden af Vandet, 
og da de nu fik Sigt på den, vilde de ride over. Så tog de deres Hose
bånd og bandt sammen til Tøjle, og nu begyndte de at sætte dem 
op. Da der var kommen én og to op, blev den så stor, at der var 
Plads til dem alle syv. Som de nu rider ud i Åen, da siger én: 

„Jessu Kås, 
da hår vi aldrig sjet så stower en Hås!" 

Og så gik Hesten midt i Stykker og blev henne, og de stod midt i 
Åen og holdt ved Hosebåndene". Dette Sagn1 er fortalt af Kristen 
Ebbesen, Egtved, så man kan forstå, at Sagndyret Den lange Hest 
har været kendt i Folkeoverleveringen i Egnen Vest for Kolding-
Vejle2. 

Sagnet om den lange Hest er i dansk Overlevering fortrinsvis 
kendt fra Jylland, og navnlig Egnen mellem Viborg—Hobro og ned 
til den nuværende Statsgrænse er Hjemsted for det. Hyppigst forekom
mer Sagnet i en større Omegn af Silkeborg. Endvidere kendes spredt-
vise Optegnelser fra Øerne, men da sættes den lange eller høje Hest 
ikke altid i Forbindelse med Vandløb, her optræder den på tørt Land, 
hvilket dog også er Tilfældet i en Del jydske Optegnelser. 

1 DS II, Nr. 71. a Af DS2 II, Nr. 65 kan det ses, at Bækhestesagnet også var 
udbredt i Læborgegnen (Malt H.) i Sydjylland. 

Danske Studier 1946-47. 7 
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Den lange Hest benævnes i to Sagnoptegnelser (fra Gellerup véd 
Herning og Brandstrup ved Viborg): Damhesten1, i et Sagn fra Låsby
egnen Øst for Silkeborg kaldes den Mosehesten2, og i en Optegnelse 
fra Romlund S. ved Viborg har den Navn efter en Dal og hedder 
Katdalshesten3. I en Optegnelse hos Anders Uhrskov: Folkesagn 
(1922), 25 omtales en hvid Hest, der om Natten vandrer i to Bække, 
der løber gennem Hornbæk Sogn i Nordsjælland. Folk troede i gamle 
Dage, at det var en Mand, som benævntes Bækkemanden, der omskabte 
sig til Hest og om Natten løb skiftevis i østre og vestre Bæk. Sagnet om 
Bækkemanden er en sikkert ret moderne Variant af Sagnet om Den 
lange Hest, som i det følgende vil blive kaldt Bækhesten. 

Dette fortrinlige Navn er udbredt i Skåne, og det er under denne 
Betegnelse, C. W. von Sydow har skrevet sin Afhandling: „Back
hasten"4. For at forstå Hestens Forbindelse med Troen på Vandstrømme 
må det erindres, at hos primitive Folk tænkes Vandet befolket og ind
rettet omtrent som i Menneskenes Verden (jfr. Åmandssagnene), og 
at der hos Fortidens Mennesker f. Eks. ikke var nogen Væsensforskel 
i Kombinationen Hesteskikkelse—Vand og Kombinationen: Menne
skeskikkelse-—Vand. Da imidlertid Forbindelsen: Hest—Vand fore
kommer i Folkeoverleveringen fra mange Tider og Lande, er det.klart 
nok, at Sagnene om Bækheste er af høj Ælde, i vor Verdensdel muligvis 
fremstået hos det indoeuropæiske Urfolk. De nordeuropæiske Sagn 
om Bækheste eller Vandheste, som de kendes fra Skåne, Danmark, 
Island, Skotland, Irland og Bretagne er uden Tvivl af keltisk Op
rindelse. Spredningen til Skandinavien kan have fundet Sted, da den 
livlige kulturelle Forbindelse var fremherskende, fra Vendeltid til 
Vikingetidens Slutning5. 

* 

Ved en Betragtning af et folkloristisk Stof er det af Betydning 
at henlede Opmærksomheden på, hvorvidt Omgive l se rne har præ
get Stoffets Indhold, Sagnenes Karakter og Handling eller ej. Det er 

1 E. T. Kristensen: Jyske Folkeminder III, Nr. 111, 112. DS2 II, Nr. 56. 
2 Jens Kamp: Danske Folkeminder, S. 118. 3 DS II, Nr. 107. * Vetenskaps-
Societetens Årsbok, Lund 1922, 85—99. Nordisk Kultur XIX (1935),: 116, 137. 
6 Jfr. Brita Egardt : „De svenska vattenhastsagnerna och deras ursprung" 
(Folkkultur IV, Lund 1944, 119—-166). Fru Egardt og Prof. v. Sydow kommer 
i deres Afhandlinger ind på forskellige Betragtninger om Bækhestetroens Oprin
delse. Derfor kan jeg fatte mig i Korthed herom. 
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+ Bækhest. 
• Bækhest på tørt Land. 

imidlertid så heldigt, at de danske Sagn om Bækhesten alle har et 
egenartet g a m m e l d a g s K u l t u r p r æ g . 

Man ser for sig undet et Studium af vore Bækhestesagns Indhold 
det gamle danske Bondeland, som det så ud i Fællesskabets Tid, 
da der mange Steder ikke var Broer over Vandløb, som Folk var nødt 
til at passere, når de skulde fra den ene Landsby til den anden. Tit 
var der kun et Vadested med en Række Trinsten, man måtte balancere 
over på. I Tøbruds- og Regnvejrstider var disse Sten naturligvis ofte 
overskyllede. En skør Spange eller en Planke uden Rækværk var 
mangen Gang det eneste Overfartssted over en bred og dyb Å. Det 

7* 
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kunde derfor undertiden være forbundet med Fare at passére et Vand
løb i Mørke eller i den kolde Årstid. 

Foruden om de dårlige Kommunikationsforhold og de udrænede 
Marker og Enge med meget Overfladevand, belærer Sagnene os også 
om H e s t e n e i Landsbyfællesskabets Tid. Da var det almindeligt 
på Vangene, i Enge, ved Skov og Krat at se Heste, der i Efterår og 
Vintertid blev meget magre, de måtte i stor Nøjsomhed ruske Føden 
til" sig i de dårlige Græstider, medens deres Levekår om Sommeren 
naturligvis ikke kan have været ringe. I fordums foderknappe Tider 
måtte mangen en bedaget Krikke i det hele gå og passe sig selv Året 
om, med mindre man engang imellem indfangede den for at benytte 
den til en Ridetur, hvad Sagn og Fortællinger om løsgående Heste 
ikke så sjeldent beretter. En Vandringsmand, der kunde have Held 
til at svinge sig op på en fritgående Hest og få den til at trave et Stykke 
Vej med ham, kunde derved spare sine mødige Ben i den Tid, han var 
Rytter. Oplevede han så et eller andet underligt med den fremmede 
Hest i Mørket, kunde der let blive Anledning til Sagndannelse og over
troiske Forestillinger1. Blev en Hest pludselig borte i Mørket, var 
dette jo også mistænkeligt. En gammel Kudsk på Rodsteenseje (Odder 
S., Hads H.) så en Aften, han gik hjem fra Gården, et gammelt hvidt 
Øg, som han før havde kørt med. Han vilde stryge det over Ryggen 
og sagde: „Håhå, min Tøs!" Men så gik det lige midt over og var borte 
med det samme2. 

Synet af de tildels ejerløse gamle Helmisser, som ingen gad slå 
ned — man spiste dem jo ikke — var ganske almindeligt på Fælles-
skabstidens Marker og Enge. Uden Sko på de tit udblødte Hove 
sjokkede de afsted, undertiden var de også at træffe på Landsby
gaderne, og i Regn og Kulde kunde de søge Læ ved Kirken, hvor de 
græssede mellem Gravene, når der her var Føde at finde. De skelet
magre, gespenstagtige og grundskikkelige Dyr kunde imidlertid, 

1 Jfr. DS II, Nr. 105, 106 fra Hestehaven (Kastbjærg S„ Gerlev H.), hvor en 
meget overtroisk Bødker prøvede at få en Ridetur på en sort Hest. Den vilde ikke 
gå; to andre Heste var lige så tvære. Den sidste slog ham af. Han har ikke regnet 
disse Dyr for normale Heste, og har ved sin Snak bestyrket Troen på Helheste, 
Bækheste o. s. v. Jfr. Sagnet om Føløget ved Tvæsted Å (H. Ellekildes Udg. af 
Sv. Grundtvigs Danmarks Folkesagn, 1946, S. 329). 2 DS II, Nr. 114. Jfr. H. 
Ellekildes Udg. af Sv. Grundtvigs Danske Folkesagn, 1946, S. 333. DS II, Nr. 116: 
•en Mand ved Rands Fjord vilde springe på en Hest og ride over Vandet. En stor, 
sort Hund lægger sig i Vejen for ham. Han slår med en Kæp efter Hunden, Kæp
pen springer midt over, og Hund og Hest var væk med det samme. 
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når de kom hinkende frem om Hus- eller Vejhjørner eller dukkede 
frem fra Krat og Buske, let sætte stor Skræk i mørkerædde, overtroiske 
Mennesker, og derfor er der fremstået Sagn i Mængde om hovedløse 
Heste, om den trebenede Helhest, der varslede Død, og om Bæk
hesten, der færdedes ved Vandløb og som mentes at være Skyld i, 
at Folk i Mørket plumpede i Vandet. 

Hovedparten af det danske Sagnstof om Bækhesten handler just 
om en lang Hest, der bærer Folk over en Vandstrøm, f. Eks. Skals Å 
i Sydhimmerland. Da de er ude i Åen, siger en: „Ih Kristi Kors, den 
lange Hors". Hesten gik da midt over, og Mændene faldt i Åen1. 
A. Moltke optegnede i 1856 et lignende Sagn fra As-Egnen i Bjerge 
Herred. Her gik den lange Hest også midt over2. De pågældende Sagn 
kan i 36 Tilfælde (se Tillægget) temmelig nøjagtig stedsbestemmes til 
en Række jydske Åer og mindre Vandløb (bl. a. Lerkenfeld Å, Hinne
rup Å, Goldbæk, Kirkebæks Vad, Tange Å, Funder Å, Mårbæksten-
bækken, Horshullet, Glibing Mølleå, Langvad, Toustrup Å, Galtbæk, 
Krabæk, Tuesvad, Ølsted Bredemade, Helmisbroen, Vaaset, Farre 
Mølleå, Noret ved Harboøre, Stenvejle Vase, Karup Å(?), Lydum Å, 
Elbæk, Smedebæk, Røde Å, Bovrup Bæk), og de er hver især knyttet 
til en Å i 11 Tilfælde (Nr. 2, 3, 6, 8, 11, 18, 19, 22, 26, 27, 31), en Bæk 
i 14 Tilfælde (Nr. 4, 7, 9,12,14,15,16, 20,21, 24,30,33,35,36), et Vade
sted i 10 Tilfælde (Nr. 2, 5, 6, 13, 21, 25, 26, 28, 29, 32), en Vandpladsk 
(Nr. 10)3, et Nor (Nr. 23) eller et V a n d s t e d (Nr. 34). I et Par Sagn 
fortælles, at Bækhesten gik i Vejp løre t . Det ene Sagn er fra Dømme-
strup (Nr. Lyndelse S., Åsum H.) i Odenseegnen. Kartekoner kom op 
at ride på den . . . „Jøsses Kristi Kås . . ."*. Det andet er fra Malling-
Beder Sogne (Ning H.) Syd for Århus. I det fortælles om en lille rød 
Hest, som Øvle Eskesen, der ejede Øvlegården i Malling 1765—83, tog 
en Ridetur på ud til Landsbyen Fulden. Hans Søn Eske Øvlesen, der 
ejede Slægtsgården 1803—47, så en Aften i øsende Regn ligeledes en 
lille rød Hest, der løb hen ad Vejen, som efter hin Tids Skik og Brug 
var lavest i Midten. Hesten travede i en stærk Vandstrøm, der nåede 
den midt op på Benene. Han sprang op på Hesten og foretog samme 

1 DFS 1906/23:1726. Opt. af F. Elle Jensen. 2 DFS XII, 582. 3 DS2 II, 
Nr. 73 har et ikke stedfæstet Sagn om en Vandpladsk, hvori 7 Karle, der kom fra 
Marked (måske Ribe) faldt, da det lange Hors gik over. * DS II, Nr. 78. H. Elle
kildes Udgave af Sv. Grundtvigs Danske Folkesagn (1946), S. 328, 364. Opt. 1863. 
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Ridetur, som Faderen i sin Tid havde taget*. Det er i Overensstemmelse 
med Bækhestens almindelige Opholdssteder, at den også kunde 
tænkes at sjoske frem ad de næsten bundløse Veje, som Folk havde 
at avancere ad i fordums Dage. Og hvor ofte har Mennesker, der var 
sent til Færds, da ikke set en enlig Hest som en trist Skygge trampe 
forbi i Vejens Ælte og Vand. Sådan en Hest måtte næsten umiddelbart 
opfattes som en Helhest eller en Bækhest. 

Sagnene er tiest henlagt til E f t e r å r og Vin te r , når Tøbrud og 
Regn får Vandene til at stige. Da er der også så mørkt om Aftenen og 
Natten, at Folk let kan falde i Vandet og blive våde. I 10 Tilfælde 
(Nr. 2, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 28) er det unge Mennesker på Vej til 
Legestue eller fra Legestue, der kommer op at ride på den lange Hest 
og derved falder i Vandet. Tre Gange (Nr. 6, 9, 33) nævnes Dans som 
de unges Mål. Legestue og Dans var i Almindelighed førhen et og.det 
samme. To Gange (Nr. 7, 27) er det Folk på Vej til Bindestue, der 
går i Vandet, og vist i begge Tilfælde ender det som en stor Druknings-
ulykke. Piger, der går hjem fra Kartegilde (Nr. 22, 35, 36), Folk på 
Hjemvejen fra Kirke (Nr. 25), fra Marked (Nr. 18) eller fra Barsel
besøg, kunde, som Sagnene viser, også komme op at ride på Bækhesten; 
lige så vel som vejfarende og rejsende kunde komme således afsted 
(Nr. 14, 17, 23). 

Når de så var kommet op på den lange Hest, og den bagerste 
Rytter ved at se sig tilbage forbavset udbryder: „O Jesu Kås, no har 
a aldrig set så lang en Hås", gik Hesten midt over, og de faldt alle i 
Vandet. R i m e t om det lange Hors er ret udbredt, det nævnes direkte i 
19 af de stedfæstede Sagn (Nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 24, 25, 
26, 29, 33, 34, 35, 36). Nævnelsen af Jesu Navn i Rimet har antagelig 
været anset som medvirkende til, at Hesten gik itu; Guds Navn 
måtte ikke anføres i Forbindelse med en sådan hedensk Skikkelse 
(jfr. Nr. 3, 33). Betegnelsen Hors for Hest er i Rimet blevet brugt 
for at få et Rimord på Kors. I fem Sagn (Nr. 6,7,8,32,36) omtales He
sten som hoved løs ; i et Sagn nævnes den som Helhest (Nr. 16). En 
enkelt Gang (Nr. 22) angives den at være et Føl . Længst er Hesten i 
Sagnet fra Mårbækstenbækken ved Stjær (Nr. 9). Mårbæk betyder 
Hestebæk (Mår = Mær). 

Når Folk i Mørke passerer en Række til Dels overskyllede Trinsten 
1 Aug. F. Schmidt: Helvede i Fulden (Årb. udg. af Hist. Sf. f. Aarhus Stift 

1935, 56—60). 
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i et Vadested og de danner Kæde ved at have fat i hinanden, kan det 
let passere, at en og anden træder forkert og river de øvrige med sig, 
så de alle falder i Vandet og bliver våde op på Benene eller mere. Folk, 
der er lidt fulde (hvad Karlene let blev i en Legestue)1 eller kåde og 
overgivne, har gode Betingelser for at falde i Vandet. Et sådant Uheld 
fik Bækhesten Skyld for. Ofte er et smalt og råddent Gangtræ eller 
en Spange (jfr. Nr. 6, 18, 27) knækket i Stykker under en Række 
Mennesker, der så faldt i Vandet. I sådan en Begivenhed må man vel 
også undertiden søge Forklaringen på Sagnene om Bækhesten, der 
gik midt over. . . Men tilbage er jo stadig, at Folkene s idde r på 
Hesten, et Træk, der ikke er så let at bortforklare. Dette gør nu heller 
ikke så meget, da man ikke kan forklare alle Enkelthederne i Sagnene 
rationelt. Og hertil kommer jo så, at de i Virkeligheden a l d r i g har 
fundet Sted som de fortælles. De er overtroiske og mørkerædde Menne
skers Fantasifostre, bygget over forskelligartede Tildragelser, der i en 
Del Tilfælde kan have deres Oprindelse i Livets Virkelighed. 

Selv om man således ikke kan komme til Bunds i alle Detailler, 
var der i Fortællingerne om Heste ved Vandløb, Folk, der faldt i 
Vandet o. s. v., nok for overtroiske og fabulerende Fortællere at be
rette om overfor lyttende Tilhørere, der helst troede det mest over
raskende og usandsynlige. Helt ned til vor Tid har man troet på den 
drilske Bækhest; se Nr. 12, hvor en gammel Kone kunde bedyre, 
at hun havde været oppe at ride på den lange Hest i Linddal Øst for 
Silkeborg2. 

Bækkesten er, rimeligt nok, blevet betragtet som et skarnvornt 
Dyr, der fik Folk til at gå i Vandet. Og når den så havde fuldbragt 
sin Gerning i så Henseende, kunde den slå en Skogger op eller skrannile 
(Nr. 10, 14, 18, 30, 32, 33). En Hests Rimmen eller Skryden, en stor 
Fugls Skrig, Grenes klagende og knirkende Lyde ved Sammengnidning 
i Blæstvejr, et Dyrs Skræben o. s. fr. har let af opskræmte Sind kunnet 
opfattes som en hånende Skoggerlatter. Det har i det hele taget været 
med til at give Bækhestsagnet en passende Stemning af Uhygge, når 

1 Jfr. DS II, Nr. 103, hvor der fortælles om en lidt beskænket Mand, der kommer 
op at ride på en Bækhest. Måske fra Fredericiaegnen. 2 Fra Gylling ved Horsens 
Fjord har Pastor Otto Møller meddelt et Sagn (DS II, Nr. 121) om Ærleris-
mænd, der er lange og smalle som et Læssetræ. En sådan lagde sig som en Spange 
over en Bæk. Når Folk går over på ham, springer han op og de falder i Vandet. Så 
slår Ærterismanden en Skvalder op. Vi har her et forvansket Bækhestesagn. 



104 AUG. F. SCHMIDT 

de våde Mennesker i Mørket eller Månelyset har ment at høre eller 
troet at se en grinende Hestekæft. 

Bækhestens drilagtige Karakter belyses ligeledes i nogle få Sagn, 
der i Indhold afviger noget fra de almindelige Bækhestsagh, idet de 
fortæller om Folk, der kommer op at ride på en Hest, der så løber med 
dem ud i noget Vand. Sagn af den Art kendes fra-Loksmarken ved 
Torup (Bregninge S., Musse H.) på Lolland. Her løber Hesten ud med 
sine Folk i en oversvømmet Mose1. Fra Hillestolpe i Fuglse H. ved 
Bødby fortælles om tre Piger, der en Morgen tidlig skulde ud at malke 
på Fælleden ved Østersøen. Undervejs kom de op at ride på en Hest. 
Straks efter var de højt oppe over Piletoppene, og Hesten, der før 
var lille, blev nu så stor, så det var urimeligt. De skreg af alle Kræfter, 
men jo mere de skreg, des højere kom de til Vejrs, indtil de endelig 
kom til den Fælled, hvor de skulde malke; da stod de på Jorden igen. 
Henne bag ved hørte de nogen sige: „Hi hi hi, I kue blejt neere". Da 
de vendte sig om, kunde de ingenting se. De var på det rene med, at 
en Nisse havde narret dem2. Mellem Oure og Vejstrup i Sydfyn var 
ved Sobjergs Mose et Rendeløb* hvor der ved Tøbrud var Oversvøm
melser. En Årrække før 1800 kom en Mand, der skulde over her, op at 
ride på en lille grå Hest. Midt ude i Rendeløbet rystede den sig så 
stærkt, at Manden faldt af. Daihan kom på det tørres så han en lille 
grå Dreng stå og le ad ham: Ved det samme Vandløb satte en anden 
Mand sig op på en lille grå Hest. Den flyttede ikke Benene, og dog kom 
de over. Manden så tilbage, og blev forskrækket over, at Hesten 
var så lang, at den nåede over Vandløbet. Mariden korsede sig, men så 
var der slet intet at se3. I Aabyegnen i Vendsyssel løb en Hest med en 
tidligere Dragon ud i en Mølledam,' hvor den forsvandt med et stort 
Brøl4. En Hest i Kæret ved Tolstrup (Års S. og H.) i Himmerland 
løb med sin Rytter ud i en Vandpladsk. Denne Hest viste sig at mangle 
Hoved og Hals5. På Træden Hede (Tyrsting H.) nordvestlig for Hor
sens kom Morten Hjulmand op at ride på en Hest en Aften. Inde i 
Føvling Krat løb den ud i et Kær og væltede sig om på Siden. Morten 
kratted ved og kom i Land. Hesten vilde han ikke hjælpe op. Han kom 
hjem og var så våd og beskidt, te de var grov8. 

Disse Sagn kan alle godt have virkelige Begivenheder til Forud
sætning. Folk kan i Tåge eller Mørke have besteget en løstgående 

1 DS2 II , Nr. 59. 2 Skattegraveren V (1886), S. 90. 3 Fynsk Hjemstavn 
1930, 45—46. * DS II , Nr. 99. 6 DS II, Nr. 97, 98, 104. • DS2 II , Nr. 61. 
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Hest; uden at have ordentlig Styr på den, idet man må formode, a t 
Hesten har været uden Grime eller Reb af noget Slags1, er den løbet 
vild eller kommet for nær noget Vand, hvor den har slået Rytteren 
af og er løbet sin Vej. En sådan Hest er blevet betragtet som en Bæk-
hest. Det er den Hest også, som tre Mænd, der vendte hjem fra Kort
spil, kom op at ride på, da de gik igennem Løvskal Skov (Skern S., 
Middelsom H.). Det gik fort væk. Lidt efter gik Hesten midt over, så 
stod de på Jorden og kunde spadsere videre. I en anden Optegnelse 
om samme Hest hedder det, at de tre Mænd kom til „Vadet over Åen". 
De satte sig op på en Hest; da de var kommet over på den anden Bred, 
slap Hesten midt over2. Bækhestesagn og lidt Fuldskab har sandsyn
ligvis her indgået en Forening og dannet Sagn. 

I Mørke eller ved særlig Månebelysning har det for overtroiske 
Mennesker undertiden godt kunnet se ud som om den Hest, de var 
oppe at ride på, manglede Hoved eller Bagparti, således som Sagnene 
fortæller det fra Christianslund (Ørum S., Galten H.) og fra Sludstrup 
(Skærum S., Horns H.) i Vendsyssel3. Men når den fremmede Hest 
ikke havde Hoved, skiltes ad på Vejen og tilsidst forsvandt i Skikkelse 
af to Mus, kunde det tyde på, at Manden, der havde haft denne Op
levelse (Tapdrup, S., Nørlyng H.), ikke har været ganske upåvirket 
af vaade Varer4. Og når en Karl i Fjerritslev (Rolfsted S., Åsum H.) 
ved Odense kom op at ride en Aften på et lille gråt Æsel, der kom 
løbende ad Bygaden, og kort efter stod på Jorden, kan Dyrets Lidenhed 
have forårsaget, at han let kom til Jorden igen. Ved Nedspringet 
har han trådt fejl, han fik ondt i det ene Ben og blev en Stakkel alle 
sine Dage. Dette Uheld er naturligvis blevet tillagt Bækhesten6. 

Mere uforklarlige er de Sagn, hvori der fortælles om den Hest, 
Vandringsmanden (eller -mændene) besteg, . . . den blev større og 
større, ja tilsidst voksede den næsten ind i Skyerne. I nogle Tilfælde 
kan Oplevelser i Fuldskab med en sådan fremmed Hest, der blev 
større og større, være Forudsætningen for Sagnet om den høje Hest, 
der næsten blev „skyfest" (nåede Skyerne). Således fangede en Aften 

1 Jfr. DS II, Nr. 91, hvor en Karl forgæves søger at lægge en Mile i Munden 
på en Hest, der viste sig at være en Bækhest, som han og en Pige var kravlet op 
på. De brækkede sig, da de kom hjem (Tulstrup S., Gern H., Øst for Silkeborg). 
2 DS. II, Nr. 90, 94. Jfr. DS II, S. 373, Nr. 136: Mand i Nordsjælland mener at 
ride på en Hest, men opdager omsider, at han sidder overskrævs på Groftegærdet 
og ikke kommer af Stedetl a DS II, Nr. 115, 101. * DS II, Nr. 108. 8 DS 
II, Nr. 100. 
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Peder Bjaarup og Peder K. Odgaard, da de var på Vej hjemad fra 
Nykøbing M., hvor de havde været med Stude, en Hest, der gik ved 
Tinghøj i Tøving (Galtrup S., Morsø Nr.-H.). Mændene var noget 
beskænkede. Da Peder Bjaarup var henne ved den, syntes han plud
selig; den blev så stor, så han ikke kunde se til det øverste af den. 
Han tog nu sin Lommekniv frem og huggede efter Hesten; thi han 
havde hørt, at Spøgelser ikke kunde stå for Stål. Så skete det, at 
Hesten skiltes i to Dele, og den stod nu truende over for ham. Peder 
Bjaarup kom hurtigst muligt hen til sin Følgesvend, og de løb hjemad 
alt hvad' de kunde. Begge Mændene var døde før 1927, da Sagnet om 
deres Møde med den store Hest blev optegnet1. Lidt Fuldskab er der 
vel også i Sagnet fra Stjæregnen mellem Århus og Silkeborg, hvori 
der fortælles om en Mand, der en Efterårsaften gik hjem fra Kroen. 
Han ser da et gammelt Bæst, springer op på dets Ryg og red ind i 
Byen. Da de kom til Kirkegården (i Stjær) blev Hesten så stor som et 
Hus, og Manden kom til at hænge i den alydre Kvist af et af de store 
Træer ved Kirkegården. „Han krøv jo ned, men havde ondt af det"8. 
Måske de følgende Sagn om Hesten, der .vokser, også har deres Forud
sætning i Indtagelsen af våde Varer, kombineret med den almindelige 
Folketro om sære Heste. — Teglbrænderen Thor traf en Hest på 
Akselterp Mark (Astrup S., Hindsted H.) i Himmerland. Han satte 
sig op at ride, men så blev Hesten så stor og lang, at Manden kom 
næsten op til Skyerne, og han så ingen Udvej til at komme ned. Da 
så han tilbage: „Jøsses Kås, nu hår a aldrig sjet så lang et Hås". Så 
slap den midt over, og han faldt ned i Kræn Madsens Møgroger på 
denher Side af Madum Sø og hade nær slået sig fordærvet3. — På lig
nende Måde gik det en Hovbonde til Linderumgård (Ugilt S., Venne-
bjærg H.) i J. F. Schierns Tid (1802—25) en Aften, han gik hjem 
efter Tårs til. Han tog da en Hest, jo længere han red, des højere han 
kom, og til sidst syntes. han at være helt oppe i Himmelen. Endelig 
så han, at Hesten havde et Par store Horn, og så blev han så forskræk
ket, at han lod sig falde ned. Han faldt i noget Skovkrat og Skidt og 
slog sig sådan, te han lå vel en hel Måned efter*. Manden Mathias, der 
en Sommerhat kom ned til Åen mellem Himmelev og Marbjærg 
(Sømme H.) Nord for. Roskilde, besteg en Hest, den vadede over Åen 
med ham; der begyndte den at vokse, da han var så højt oppe som 

1 August F. Schmidt: Morsingboer i gamle Dage III (1936), 34—35. 2 DS II, 
Nr. 109. 3 DS8 II, Nr. 60. * DS2 II, Nr. 63. 
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•en Huslænge, lod han sig dumpe ned i Græsset. Hesten nåede tilsidst 
helt op i Skyerne. „Hæ-hæ-hæl" grinede den, og så opdagede Mathias, 
at Hesten var hovedløs1. — To Drenge fra Egeslevmagle (V. Flakke-
bjærg H.) i Syd Vestsjælland kom op at ride på en græssende Hest. 
Hesten voksede, den rystede sig, og begge Drenge rullede af Hesten, 
der så slog en Skoggerlatter op, „der lød, som det var Fanden selv, 
og førend Drengene kom på Benene, var der hverken Hest eller nogen 
anden Ting"2. 

Svimmelhedsfornemmelser kan også i visse Tilfælde — lige så 
godt som Fuldskab — have givet Anledning til Sagnet om Ridtet på 
den høje Hest. Faldet fra et sådant stort Dyr kan have sin Oprindelse 
i Drømme fra Overgangstilstanden, hvor man hverken er rigtig vågen 
•eller sover helt. Imens man sådan ligger, synes man undertiden — 
hvad de fleste Mennesker har oplevet — at man pludselig falder ned. 
Har Fortælleren af „Falddrømmen" så netop drømt om en Hest, 
er det ikke langt for primitive Mennesker at fabulere sig til et Sagn 
om en høj Hest, man falder ned fra el. lign. 

Det er endvidere forståeligt nok, at en Hest, der skulde bære en 
Flok Mennesker over et Vandløb, måtte blive lang, medens en Hest, 
der på Landjorden bærer et Menneske eller to, ikke havde nødig at 
vokse i Længden. Den måtte derimod vokse i Højden for at blive inter
essant og afgive Stof til Sagn og Fabuleren. Tågeformationer (jfr. 
Nr. 34) kan i visse Tilfælde have Lighed med en kæmpemæssig Hest, 
og i opskræmte og primitivt tænkende Menneskers Fantasi bliver der 
så her let Anledning til Udformning af Trosforestillinger og til Dannelse 
af mer eller mindre spændende Sagn, der blev troet som en Virkelighed. 

Nær beslægtet med Sagnet o m O d i n s R i d t e r nogle få Optegnelser, 
der nærmest hører hjemme i Bækhestsagngruppen. 

„Nogle Mænd fra Sundeved havde været i Flensborg med Korn. 
Da de rejste hjem, var de inde i en Kro i Nærheden af Gråsten, og der 
drak de så meget, at de næsten hverken kunde gå eller stå. Da de nu 
kom ud, sagde den ene: „Bare å da haj hai et gammelt Asen å ri jem å". 
I det samme opdagede han et sådan et, som græssede ved Vejgrøften. 
Han satte sig nu op på det, men straks fløj det op i Luften med ham, 
og det igennem alle Trætoppe i en stor Skov, som er der lige ved. 
Tre Dage efter fandt man ham på en Mark, næsten død, og med alt 

1 DS II, Nr. 102. 2 H. Ellekildes Udg. af Sv. Grundtvigs Danske Folkesagn 
(1946), S. 326. DS II, Nr. 92. 
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Håret slidt af Hovedet. Det havde været Trolden selv, han havde 
redet på, og havde denne kommet over Markskjellet med ham (over i 
et andet Sogn), så havde' han fået Magt med ham"1. 

En Karl fra Selstrup tog en Hest i Sulsted Enge (Kær H.) i Vend
syssel. Den viste sig at være hovedløs. Den løb meget hurtigt, og da 
den standsede, og Karlen skulde til a t se sig om; lå han-i Skalles Klit 
oppe ved Tornby nær ved, hvor han tjente2. En Mand havde 4 Mil 
hjem fra Holstebro. Da han var kommet 1/2 Mil fra denne By, satte 
han sig træt ved et Hus for at hvile sig. Så kom der en Hest, „og den 
gjorde sig til for ham". Han satte sig op på den, så løb den, og det tog 
kun en: Times Tid for ham at komme til Vejs Ende. Han-troede, det 
var Helhesten, han havde redet på3. To Karle, vistnok i Salling, 
havde været til Legestue. De satte sig op på en stor Hest, der gik og 
græssede. Det gik forfærdelig rask. Da det var gået saadan en halv 
Times Tid, sagde den ene Karl: „Det var endda godt", så bandede han, 
„te vi fik fat i den Hest". Men lige i det samme han havde sagt dette, 
gik Hesten midt over, og begge dumpede ned på Landevejen. Hesten 
blev henne for dem. Lærer J. P. Wammens Fader havde fortalt, at 
det var passeret for en af hans Venner4. 

Som ovenfor nævnt er de anførte Sagn om det hurtige Ridt6 — 
og ikke mindst det første om Manden, der blev ilde medhandlet under 
Ridtet, — nære Varianter til Sagnene om den vilde Jæger og Odins 
Ridt; Vi står her over for et ældgammelt hedensk Sagn træk; kendt 
fra Sakses første Bog om Kong Ha ding, der red gennem Luften sam
men med Odin på hans ottefodede Hest Slejpner, kendt fra mange 
Lande, og herhjemme særlig kendt som Kong Valdemars vilde Jagt 
og Hellig Anders Ridt gennem Luften fra det hellige Land til Hvile
høj ved Slagelse6. 

Man ser af det ovenstående, hvorledes- forskelligartede Sagn om 
Heste kan blandes sammen. Medens Bækhestesagnene har Vand* 
visioner, hestelignende Væsener og natlige Oplevelser med f remmede 

1 DS II, Nr. 111. Sagnet omtrent ligelydende i Nr. 112. Her nævnes Adsbol 
Kro som Stedet, hvor de drak. 2 DS2 II, Nr. 57. 3 DS2 II, Nr. 62. 4 DS2 

II, Nr. 58. B Det hurtige Ridt, Odins Ridt o. s. v. kan vel være blevet udfor
met under Påvirkning af E v e n t y r t r æ k som Syvmilestøvler, Lykkens Galoscher, 
flyvende Kufferter eller Tæpper eller andre naturstridige Foreteelser, som Even
tyrene er fulde af. 8 Se Gunnar Knudsen i Hist. Årb. for Sorø Amt 1912, 10 ff. 
H. Grimer-Nielsen i Danske Viser IV, 122 ff. Axel Olrik i Dania VIII, 139 ff. Skive
bogen 1928, 12—13. Hans Ellekilde i Lolland-Falsters historiske Årbog 1936,80—94. 
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Heste som Grundlag, har Sagnene om Odins Ridt og den vilde Jæger 
de mørke Efterårsnætters brusende Stormvind i Forening med Fugle
flokkes Vingeslag og Skrig til Forudsætning. 

* 

TILLÆG. 

1. Aabyegnen i Sydvestvendsyssel. Den lange Hest . . . Der var én 
tilbage, som ikke vilde op, og det var ham, der sagde: „Jøsses Kristi 
Kors •— hvilken dol lang Hors". Så stod Karlene (14, 15) i Is og Kvadder 
til Armhulerne. Opt. af Nik. Christensen fra Åby i Kær H. (H. Ellekildes 
Udg. af Sv. Grundtvigs Danske Folkesagn, 1946, S. 329. DS II, Nr. 86). 

2. Lerkenfeld Å mellem Vesterbølle (Rinds H.) og Ullids (Gislum H.) 
skulde engang en hel Hoben unge Mennesker over. De skulde til Ullids 
til Legestue, og der var ikke andet end et Vadested mellem de to Byer. 
Da de kom til Stedet, gik der en Hest, som de vilde ride over på. Der 
kom aldrig så mange op, der kunde alligevel være en til. Da de kom 
midt ud i Vandet, var den blevet så lang . . . Med det samme lå de i 
Åen alle sammen, og så var de dyppede. Nu kunde de gå hjem og kom 
ikke til Legestue den Nat (DS II, Nr. 80). 

3. Hinnerup Å i Nordsalling havde o. 1840 ingen Bro, „men allige
vel kunde man komme over Åen om Natten. Der gik da et stort sort 
Øg ved Åen, og det kunde der ride så mange over på, som det skulde 
være, men nævnede en af dem Vorherres Navn, faldt de alle i Åen" 
(DS II, Nr. 85). 

4. Goldbæk løber mellem Byerne Valsted og Sebbersund (Slet H.) 
Nord for Nibe. Engang var de unge fra Sebbersund i Valsted til Lege
stue. Da de gik tilbage, var det blevet Tøbrud, og de kunde ikke komme 
over Bækken uden at vade. Så får de Øje på en gammel Hest, og den 
skulde så være Færgemand . . . Plat, så lå de i Goldbæk alle sammen 
(DS II, Nr. 82). 

5. Kirkebæks Vad i Romlund S., Nørlyng H., havde Katdalshesten 
græssende ved sine Bredder. En Mand vilde en Aften over Vadet, „Ste
nene var under Vand, han steg op på den græssende Hest, han blev ved 
at ride, til han kom lidt ad den anden Side af Bækken, for der var sådan 
en lang Vase, og han vilde helt på det tørre Land. Han så sig tilbage, og 
da kunde han ingen Ende se på Hesten . . . Jøsses, hvor er du lang". 
Men så slog den ham fra sig helt over til den anden Side af Bækken. — 
En anden Mand kom op at ride på denne Hest, han blev ved at ride længe, 
indtil han stod på Jorden, og Hesten svandt ligesom væk under ham. 
Han kom tørskoet over og kom godt fra det, for han så sig ikke tilbage. 
Hesten kaldtes mest Katdalshest; Folk på Egnen sagde, at de skulde op 
at ride på Katdalshesten, der havde Navn efter en stor Dal tæt ved Siden 
af (DS II, Nr. 107). 

6. Tange Å mellem Torning og Vium (Lysgård H.) Syd for Viborg 
havde et Vadested, benævnt „Vesterbro", i Nærheden af Torning. Nogle 
Karle og Piger fra Vium vilde til Dans i Torning. Da de kom til Vade-
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stedet, var der. netop Højvande, så de ikke kunde komme, over Gang
træet. De rådslog om, hvorledes de skulde vinde over. Mens det stod på, 
opdagede de én hovedløs Hest; en af de dristigste satte sig op på den, 
og flere fulgte Eksemplet . . . Den blev så lang, at Fordelen nåede over 
på den modsatte Bred, medens Bagdelen endnu stod tør paa den anden. 
Som de nu holder således, udbrød en: „Jøsses Kors, — nu har jeg aldrig 
set så lang en Hors". Da det var sagt, gik Hesten midt over og alle dum
pede i Vandet (DS II, Nr. 77). 

7. Bæk i Torning S. (Lysgård H.) mellem Knudstrup og Torning. 
En Aften var der Bindestue i Knudstrup, og Ungdommen fra Torning 
var med. Da de sent om Aftenen skulde, hjem, var Bækken, de skulde 
over, p. Gr. af Tøbrud gået over sine Bredder, så den dannede en lille 
Sø. Mens de rådslår, får én Øje på en. gammel, hvid Hest, som gik og 
græssede i Engen . . . „Jøsses Kristi Kårs, — sikke da en lange Hors", 
men pludselig forsvandt Hesten, og de lå alle i. Vandet (DS II, Nr. 76). 
Til. Torning Sogn skal ligeledes henlægges Svend P. Jensens Meddelelse, 
der oplyser, at et Steds i Tørning Sogn står en Busk, hvor der om Natten 
går en Hest uden Hoved. En Aften kom nogle unge Folk og satte sig op 
. . . Ud i en. stor Dam, der druknede de alle (H. Ellekildes Udg. af Sv. 
Grundtvigs Danske Folkesagn, 1946, S. 3.30. DS II, Nr. 96). 

8. Funder Å Vest for Silkeborg. En Aften, da vel en halv Snes unge 
Karle og Piger fra Funder gik til Løgager til Legestue, og de kom til 
Funder Å, kunde de ikke finde Gangtræet. De så da en Hest med Saddel 
og Bidsel på stå midt i Åen, De kunde alle få Plads på den. Den forreste 
begyndte da at støde i Bidselet af Hesten for at få den til at. gå, men 
pludselig gik Hovedet af den, han så sig da forskrækket tilbage, og da 
han fik Øje på Hestens Længde, udbrød han: „O Jessu Kås, — no hår a 
alle sit så lang en Hås". Men i det samme skiltes Hesten i to Dele og for
svandt, og de faldt alle i Åen (DS II, Nr. 74. Silkeborg Avis 28/12 1946). 

9. Mårbækstenbækken mellem Stjær og Storring Vest for Århus 
(Framlev H.) kunde de unge fra Stjær ikke komme over en Efterårsaften, 
de vilde til Storring til Bal, for den var gået over sine Bredder. Der gik 
et Bæst løs dernede og passede sig selv, „dengang gik alting jo løs om 
Efteråret", og så satte de sig alle op på Hesten, de var over tyve. Så 
kom en af dem til at vende sig om, og han sagde: „Jøsse Kors, — sikken 
et Hors"; Da gik det midt over, og de. faldt i Bækken. Så måtte de.hjem 
igen uden at komme til Bal (DS II, Nr. 81). 

10. Horshullel ved Siden af den i 1854 anlagde Silkeborg-Århus Lande
vej og.lige hvor den ny Vej løber af til Galten. Dette Hul var om Somme
ren tørt,, men om Vinteren fyldt med Vand. Nogle Karle,og Piger gik 
denne Vej til Legestue i Høver (Framlev H.). Horshullet var fyldt med 
Vand, de vilde da gå uden om, men så et gammelt Hors,stå lige foran. 
De.satte, sig alle op at ride undtagen en, han gik uden om. Da han kom 
lige midt for Hullet, stod han stille og så efter de andre. Øget stod just 
midt i Kæret, og han så nu først, hvor langt det var. „Nej, no håer a 
alder sit så lang et Hås!" I det samme gik Horset midt qver, og alle de 
ridende dumpede i Vandet. Men der hørtes en stærk hul Latter, og Øget 
var borte. Så måtte de opgive at gå til Legestue (DS II, Nr. 81). 

11. GlibingMølleå (Hundslund S.) skulde nogle tinge Piger fra Son-
drup over, da de var på Vej til Legestue i Brigsted. Vandet stod højt. 
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De fik Øje på en Hest, og én af dem satte sig op på den; der blev Plads 
til dem alle. Hesten gik med dem ud i Åen, hvor den blev længere og 
længere, til sidst gik den midt over, så de faldt i Åen allesammen (DS2 II, 
Nr. 74). 

12. Lindal i Dover S. (Hjemslev H.) Øst for Silkeborg har stærkt 
"Vandefald, når der har været meget Sne. Engang kom Illerup unge Folk 
på Vej til Legestue i Bjedstrup gennem Linddal. Der gik et gammelt 
Bæst. Karlene løftede Pigerne op på Hesten, derefter besteg de den selv. 
Midt ude i Vandet slipper Hesten midt over. „Der var en gammel Kone, 
der har boet i Illerup, og hun var levende, siden a kom her, hun havde 
været med oppe at ride på den Hest", medd. Søren Jørgensen, Alken, 
til E. T. Kr. (DS II, Nr. 83). 

13. Langvad i Åen mellem Kalbygård og Dallerup (Gern H.) Øst for 
Silkeborg skulde unge Folk fra Toustrup, der havde været i Låsby til 
Legestue, eller Hovfolk fra Sorring og Dallerup på Vej hjem fra Hove 
på Kalbygård, passere. Det var om Efteråret. De satte sig op på en græs
sende Hest, 14 eller 15. Som de nu rider over Strømmen, siger en: 
„Jøsses Kristus Kås, — no hår vi alder sit så lang et Hås". Så blåt de i 
Vandet allesammen (DS II, Nr. 84). Jens Kamp nævner i Danske Folke
minder (1877), S. 118, at det var Mosehesten, der havde gækket dem. 
Jfr. DFS 1906/23; opt. 1934. Her benævnes Åen Toustrup Å. Nærved 
ligger Mejeriet Horskilde. 

14. Galtbæk i S. Vissing Skov (Tyrsting H.) Syd for Silkeborg var i 
Juletiden blevet stor. To Drenge skulde over, de får fat i et hvidt Bæst, 
der gik og gnavede i Lyngen, sætter sig op, og da de kommer ud i Bækken 
siger den ene: „Da var det godt, vi fik det Bæst". Så faldt Hesten midt 
over, begge Drenge drattede i Vandet, og det gav et stort Skogger. 
„Havde de ingenting sagt, så var de nok komne over" (DS II, Nr. 93). 

15. Krabeek (Græstrup S., Tyrsting H.) mellem Davding og Nimdrup 
Syd for Silkeborg skulde nogle Folk, der vilde til en Legestue, over. 
Der stod en Hest ved Bækken. Der var Plads til dem alle på Hesten. 
Den bagerste vender sig om og siger: „Jøsses Kristi Kås, — no hår a alder 
sjæt en længer Hås". Dermed gik den i Stykker, og de drat ned i Bækken 
alle til Hobe (DSa II, Nr. 71). 

16. Bæk mellem Tvingstrup og Bleld (Ørridslev S. ,Vor H.), hvorover 
nogle unge Folk vilde gå en Aften, de skulde til Legestue. På Grund af 
fugtigt Vejrlig var Bækken bleven stor. En Hest, der stod og så på dem, 
satte de unge sig op på. De kunde få Plads alle sammen. Midt ude i 
Vandet gik Hesten i Stykker og forsvandt med en skingrende Latter. 
De ridende faldt alle i Vandet. Det var ikke en rigtig Hest, men det 
Spøgeri, som så mange har vidst at fortælle om. Karen Raaballes, en 
gammel Kone fra Tvingstrup, påstod, at denne Tildragelse var sand; 
thi det skete i hendes „Pigetid". Optegnet 1862 (H. Ellekildes Udg. af 
Sv. Grundtvigs Danske Folkesagn, 1946, S. 330). 

17. Vand i Tolstrup S. (Vor H.) Nord for Horsens, som tre vejfarende 
ikke kunde komme over. En Hest kom gående, de satte sig op at ride 
alle tre. Så knækkede den over, og de satte en Pind i Marven på den fra 
den ene Ende til den anden. Så kunde den gå igen. Det var nu en Hel
hest (DS2 II, Nr. 75). 

18. Tuesuad i Hatting S. & H. ved Horsens var der et Gangtræ over. 
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Nogle unge Folk fulgtes ad fra Marked, Åen var stor, de kunde ikke 
komme over, så gik der et Bæjst i Engen . . . et Par op ad Gangen . . . 
De op hverén . . . midt ud i Vadestedet.. . det gik midt over og slog en 
Skogger så stor op ad dem (DS II, Nr. 87). 

19. Ølsted Bredemade (Ølsted S., Hatting H.) ved Horsens skulde en 
Mand oven Der var meget Vand, der stod nogle Heste i Engen, en af 
dem red han på. Da.han kom ud i Vandet, skiltes Hesten komplet ad og 
den forsvandt aldeles (DS II, Nr. 113). 

20. Ved Helmisbroen, vist i Engom S., Hatting H., Nord for Vejle 
Fjord, Sydvest for Bredal, har man set en lang Hest, der har stået 
tværs over Vejen. Det var vel en Helhest Jøsse Kristi Kors, nu har 
a alder set et længer Hors". Så skiltes Hesten midt ad (DS2 II, Nr. 64). 

21. Vaaset ved „Skellet mellem Sognene" (Langeskov S., Nørvang H.), 
med en Bro over. Når Folk i Ølholm var samlede,til Juleleg, gik de under
tiden til Hesselballe for at kyse andre unge Folk, som også var samlede.i 
lignende Anledning. Engangde alle gikefter Hesselballe og kom til Vaa
set, var Broen borte.. . . De lagde Beslag på en gammel Helmis, som just 
stod dér. De kunde alle få Plads på den. Midt ude i Vandet siger en: 
„Jøsse Kos! — da haar a olie sjet saa long en Hos". Næppe havde han 
sagt detj førend Hesten gik tværs over, og de alle faldt i Vandet. Opt. 
1855 (H. Ellekildes Udgave af Sv. Grundtvigs. Danske Folkesagn, 1946, 
S. 331). . - • • • . . , 

22. Farre Mølleå (Ringgive S., Nørvang H.) Nordvest for Vejle, 
har en- Historie om den lange Hest, meddelte Pastor John Richter 
1892 (DS2 II, Nr. 55). : 

23. Noret ved Harboøre: (Vandfuld H.) nær Vesterhavet standsede 
en Aften en Mand, som vilde over, men Noret var for opstemt til, at 
han kunde vade over. Fandt en Hest . . . Lige så lang, som Vandet 
var bredt . . . „Aa, Herre Jesus Kristi Kors" . . . Da blev den henne. 
Andre siger, det var' nogle Munke eller hellige Brødre, der blev forfulgt. 
Da de; ukendte med Egnen kom til Noret, og ikke kunde komme over, 
så de Hesten. Satte sig alle op på den. Da de stod af på det nørre Land, 
stod Hestens Bagben på den søndre Side . . . Aa, Herre Jesus Kristi 
Kors" . . . Så blev Hesten borte", men de var glade for. den alligevel 
(Opt. 1856. H. Ellekildes Udg. af Svend Grundtvigs Danske Folkesagn, 
1946, S. 340, DS II, Nr. 89). 

24. Bæk mellem Hammerum By og Gjellerup Kirke ved Herning 
havde en Bro over sig. Men en1 Aften nogle Piger fra Gellerup Kirkeby 
gik hjem fra et Kartegilde i Hammerum, kunde de ikke finde Broen. 
I Stedet så de et lille Føl stå i Bækken. Pigerne var noget overgivne og 
lystige, de sprang op på Føllet allesammen, thi det udvidede, sig og blev 
så langt. . Da siger en af dem o. s. v. (DS II, Nr. 75). 

.25. Stjenvejle-Vase (Gellerup S., Hammerum H.) kunde Vandet stå 
så højt i, at den ikke var til at komme over. Engang havde Mændene 
i Fastrup været i Kirke en af Juledagene. Det blev noget silde på Hjem
vejen, Trinstenene over Vasen i Engen var overfyldt. Så siger en af 
Mændene: „Havde vi lige haft en :Hest, te vi kunde have siddet på 
hverén og så reden over på". I det samme stod der en Hest ved Siden 
af ham. Alle 5—6 Mand kravlede op på den . . . „Kristi Kås, sikke da 
en fåle lang Hås war det" . . . Hesten var væk og de stod midt i Vandet 
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(DS2 II, Nr. 69). Det er herfra det omtrent ligelydende Sagn stammer, 
som findes i E. T. Kr.s Jyske Folkeminder III (1876), Nr. 111, 112 
under Overskriften: Damhesten. 

26. Karup Å (?). Ane Johanne Jensdatter fra Moselund (vist det i 
Bording S., Hammerum H.) fortalte til E. T. Kr., at tre Mænd gik hen 
ad en Vej, der førte til en Å, hvor der kun var et Vadested. De talte om, 
det vilde være rart at have en Hest at ride på. Der gik en Hest og græssede. 
Alle tre op på den. Midt i Åen var Hestens Bagben endnu på Land. 
Bagerste udbrød: „Jøsse Kristi Kås, — no hår a alder sjæt så lang en 
Hås", og i det samme stod de alle i Vandet (DSa II, Nr. 68). 

27. Lydum Å (Strellev S., Nr. Horne H.) mellem Adsbøl og Mosbøl 
havde en Spange. Den var væk, da Adsbøl Koner skulde til en Barselkone 
i Mosbøl. Så var der en stor Hest, som de kunde sidde på allesammen. 
Da de kom midt ud i Åen, dukkede den under med dem, og de druknede 
alle, „Man siger, at det skulde være den Onde selv, som der havde vist 
sig i Skikkelse af et Hors" (DS II, Nr. 95). I en anden Optegnelse hedder 
det, at Folk gik i gammel Tid i By med deres Bindehose om Aftenen. 
Så hændte det sig i Strellev, at nogle Folk kom til et Vand Vest for Kir-
den. Da de kom tilbage var Vandet steget. De så et gammelt Øg, som 
ke satte sig på . . . „Det er så langt som Strellev Kors" er siden blevet 
en Sige der på Egnen (DS2 II, Nr. 72). 

28. Vadested Syd for Haderslev, hvorover nogle unge Folk skulde 
en Aften, de havde været til Liegs. Der stod et gammelt gråt Øg, som de 
satte sig op på alle sammen. Ude i Vandet gik den midt over, Øget var 
væk, og de blev alle våde (DS2 II, Nr. 66). 

29. Horsevad ved Elbæk Syd for Åved (Vodder S., Hviding H.) havde 
fået sit Navn på følgende Måde: Nogle unge Folk gik en Aften hjem fra 
Skærbæk. Så var der Højvande. Der gik et Øg nede ved Vandet, alle 
kravlede op på det. Den bagerste ser sig om og siger: „Jøsse Kristi Kås, 
no hår æ alder si såen en Hås". Så lå de alle i Vandet, og Horset var 
forsvundet (DSa II, Nr. 67. Jfr. H. Ellekildes Udg. af Sv. Grundtvigs 
Danske Folkesagn, 1946, S. 334). 

30. Smedebæk havde et Vad mellem Roost og Løgtved (Nr. Løgum S., 
Tønder H.). Der gik et langt Kors. En Aften kom en hel Flok fra Roost. 
De klagede over ikke at kunne komme over Vandet. Pludselig stod en 
Hest ved Siden af dem. De kom alle op på den . . . red så over . . . midt 
i skiltes Hesten, forsvandt, idet den slog en Skoggerlatter op (DS II, 
Nr. 88). 

31. Røde Å (Hellevad S., S. Rangstrup H.) ved Hydevad. Her gik 
den lange Hest. Nogen satte sig på den. Den gik da midt over, da der 
blev sagt: „Herre Gud, hvad er det for en stor Hest" (DFS 1932/5; opt. 
1929 af I.- Petersen). 

32. Vad i Øster Løgum S. (S. Rangstrup H.). Folk der vilde over her, 
steg op på en hovedløs Hest, der stod i Engen. Midt i Vadestedet skrannilo 
den, gik midt over og forsvandt. Folkene lå så og plaskede i Vandet 
(DS2 II, Nr. 70). 

33. Bæk mellem Kassø (Hjortkær S., Rise H.) og Hydevad vilde de 
unge Folk fra Kassø en Aften gå over, da de skulde til Dans i Hydevad. 
De kunde ikke komme over, fordi Bækken var opsvulmet af Regnen. 
De så da i Nærheden en gammel Hest og besluttede at ride gennem Van-

Danske Studier 1040-47. S 
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det. De satte sig på Hesten, hvor der var Plads til alle. Da de var midt i 
Strømmen, så een af de forreste tilbage, og da han så de mange sidde på 
Hesten, råbte han forbavset: „Jesu Kristi Kors I hvilken lang Marel" 
Straks brækkede Hestens Ryg. Rytterne faldt i Vandet, og Hesten for
svandt med et Hyl. Folkene gik forskrækkede hjem; de dansede ikke 
den Sandag (Sønderjydsk Månedsskrift III, 1926, 110). 

34. Vandsted på Marken Stigstoft (Løjt S., Rise H.) på Vejen mellem 
Barsmark og Dalholt. Her sås et hvidt Hors. En Mand fra Barsmark 
mødte Hesten og sagde: „Kors fri mig for den hvide Horse!" Så forsvandt 
den som en Tåge (Sdj. Mdskr. XV, 1938, 100). 

35. Bovrup Bæk i Skellet mellem Ullerup og Varnæs Sogne (Sundeved) 
har ét stort hvidt Hors med opblødte Hove, slæbende Manke og Hale. 
Det trækker frem og tilbage ved Nattetide, rimmer svagt og sukker dybt. 
En Flok Kartepiger vilde engang over Bækken. Vandet stod højt og 
Broen var overskyllet (eller flydt bor t ) . . . Hest, alle op på den, midt 
i Vandet udbrød en: „Jøsses Kristus Kors, sikken et langt Hors". Hesten 
forsvandt, og Pigerne plaskede midt i-Vandet. „De fleste mener, det var 
„e Trold" [Fanden], de red på, og som måtte vige, da Korset blev 
nævnt" (DS II,,Nr.72, 73. DS2 II, Nr. 76. Sdj. Mdskr. 1944, 150). 

36. Bækken i Stjønsholm Mose ved Holm By (Nordborg S., Als Nr.-H.) 
vilde for mange År siden en Flok Piger vade over en Aften, de gik sent 
hjem fra Kartegilde. En af Pigerne fik da Øje på en lille Hest uden Hoved. 
Hun satte sig op på den for at komme tørskoet over . . . Til sidst sad de 
alle på Hesten, der blev længere og længere. 12—14 var på den undtagen 
en enkelt Pige. Hun så forundret til, og idet hun foldede Hænderne, råbte 
hun: „Jesu Kristi Korsl — Aldrig saa jeg et længere Hors". I det samme 
forsvandt Hesten, og alle Pigerne stod på Jorden igen (Opt. 1857. H. El
lekildes Udg. af Sv. Grundtvigs Danske Folkesagn, 1946, S. 335. Henrik 
Ussing: Det gamle Als, 1926, 234). 

* 

De mærkeligt primitive Sagn om Åmænd og Bækheste er forbav
sende Vidnesbyrd om, hvorledes ældgamle Trosforestillinger har levet 
i den danske Almues Bevidsthed og Forestillingsverden helt op til 
Nutiden. Sagnene belærer os endvidere om, hvor værdifuldt for Ud
forskningen af Fortids Tro og Tænkemåde så vel som af det gamle 
Landsbyliv det er, at der blev foretaget omfattende Indsamling af 
Sagn og Tro i vort Land, inden den ofte af Oldtiden prægede mange
artede Folkeoverlevering ganske var glemt. 



POESIENS MISSION 

OPPOSITION VED TH. LINDS DISPUTATS 

AF 

AAGE KABELL 

Det Emne, De har foresat Dem at behandle, kan man angribe paa 
flere Maader. Man kan begynde ovenfra, med et System, der 

lader een skønne over Værdien af de enkelte Fænomener, som gør 
Krav paa Betegnelsen Poesi; saadan gjorde Romantikerne, saadan 
gør De, og saadan har adskillige mellemliggende Æstetikere gjort. 
Man kan ogsaa begynde nedenfra, saadan som Knud Lyhne Rahbek 
gjorde det: man kan paapege det poetiskes pletvise Forekomst i en 
større Masse. Paa den Maade kommer man sjældent længere end 
Rahbek. Man møder strax ved Betragtningen af Fænomenerne uover
stigelige Vanskeligheder. Systematikerens Opgave maa det være, at 
opløse de Vanskeligheder, den umiddelbare Iagttager i sin Naivitet 
standser ved. Det er ogsaa den Opgave, De har sat Dem. Inden De 
paa Bogens sidste Side antyder Systemets Fortsættelse i et endnu 
uskrevet Arbejde, opridser De i Førnutid paa næstsidste Side Pro
grammet til det her foreliggende; det er ment som „et system, inden 
for hvilket godt og slet kan holdes ude fra hinanden, d. v. s. et system, 
som tillægger den enkelte æstetiske foreteelse en relativ værdi". 
Man kan derefter kritisere et System som Deres paa to Maader: man 
kan enten gendrive det med et andet og bedre System, eller man kan 
hævde, at det ikke har løst Problemerne. Jeg vil gerne stille Dem et 
Par Spørgsmaal, idet jeg ligesom Knud Lyhne Rahbek tager Poesien 
momentvis og ikke ved det her foreliggende System ser Momenterne 
opløse sig. Jeg arbejder altsaa efter helt andre Linjer end de af Dem 
afstukne, og De vil kunne afvise meget af, hvad jeg siger, som noget, 
der ikke er til at sammenligne med Bogen her. Der er hos mig slet ikke 

8» 
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Tale om nogen egentlig Metode. Jeg mener ligesom De, at „poesien 
bringer bud fra evigheden", saa jeg skriver ikke noget System. 

En Side af Begrebet Poesi, som De paa en lang Række Steder 
understreger, er den, at den poetiske Følelse til Forskel fra andre 
Lystfølelser er mindre egoistisk, ja, at den overhovedet ikke er ego
istisk. Poesien og Beskæftigelsen med Poesi kommer derved til at skille 
sig fra al anden menneskelig Virksomhed. Dens. Mission bliver gaade-
fuld, men De kaster Dem dristigt ind i en Analyse af det poetiske saa-
dan som det fremtræder dels i Produkterne af adskillige Kunstarter, 
dels i selve Livet. De forstaar ved Poesi „alt, hvad der vækker poetisk 
eller æstetisk følelse." Der skelnes altsaa ikke skarpt imellem, hvad 
der er smukt fra Naturens Haand, og hvad der er Kunst. Musikken 
bliver Poesi og der fortsættes gennem Arkitektur og Kunsthaandværk, 
til Studiet af Naturen, der ogsaa siges at have sin Poesi, til Matema
tikken, Filosofien i Almindelighed og Logikken i Særdeleshed; Poesien 
genfindes i adskillige humane Fag, i saavel den umiddelbare som den 
videnskabelige Erkendelse og i Opdagelsens Glæde. En Verdensomsej
ling bliver poetisk naar man tænker paa „de forhindringer, uheld og 
farer, som man antagelig møder undervejs". Der tillægges et Menne
skes Oplevelser, Tænkeevne og Fantasi en væsentlig, vistnok egentlig 
afgørende Betydning for Tilblivelsen, af Kunsten. Man har nogle 
smukke Oplevelser i. en smuk Skov, siges der i det første Kapitel om 
Oplevelserne, og „man sætter sig ned og tænker det hele ud; det kan 
være, man skriver et smukt Digt om det." I det fjerde Kapitel om Poesi 
og Følelse hedder det om Kunstneren, at „Oplevelsens poesi udtryk
ker han lettest og oftest ved at beskrive den oplevelse, der har frem
kaldt den poetiske følelse, i haab om, at beskrivelsen vil fremkalde en 
lignende følelse hos læseren, beskueren, eller, tilhøreren." 

For mig at se bliver det noget ganske andet end den originale Op
levelse, Tænkeevne eller Fantasi, der er afgørende. Der tales her om 
Kunst i vid Forstand. Malerkunsten er visselig en Kunst, der ofte har 
et konkret Indhold; man siger, at Billederne forestiller noget, og det 
var i lange Tider Kunstnerens hyppigst betonede Hensigt at fastholde 
Naturen; men da der i denne Henseende blev opfundet, bedre og bil
ligere Metoder, viste det sig, hvad der havde vist sig tidligere hos de 
største Kunstnere, at Maleriet ogsaa har en anden Mission, der minder 
om Musikkens. I Musikken kan man sjældent beskrive det konkrete, 
en Oplevelse eller lignende, saadan saa den ikke lader sig forvexle 
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med fire eller fem andre Oplevelser, og det er vist tvivlsomt, om den 
tydeligst beskrivende Musik er den inderligste Art af Tonekunsten. 

Hvad der er fælles for Musikken og Maleriet, og efter mit Skøn ogsaa 
for Digtningen, der er nemlig ikke selve Oplevelsen, Fantasien, Filo
sofien eller Følelsen, hvilke meget forskelligartede Størrelser vi kan 
sammenfatte under „Emnet"; det er derimod en kvalitativ Faktor, 
Maaden, dette Emne behandles paa. 

Det fremgaar af Deres Bog, at alle Mennesker har Lejlighed til at 
finde de poetiske Emner; de lader sig hente i alle Forhold, under alle 
Vilkaar. Det kan da ogsaa hævdes, at de fleste Menneskers Liv er lige 
saa oplevelsesrigt som for Exempel Adam Oehlenschlagers, og vi maa 
haabe, at de fleste ogsaa er lige saa dybe Tænkere, som han var; 
paa dette Punkt staar han tilbage for Baggesen og Staffeldt, i Fantasi 
og Følelse overgaar den unge Ingemann ham betydeligt. Naar Oehlen-
schlåger ikke desto mindre frembringer en langt rigere Poesi, skyldes 
det den omtalte kvalitative Faktor: han er sprogligt original i en Grad, 
der kun undtagelsesvis forekommer hos Ingemann. Poesiens Væsen 
ligger da ikke i Emnet, som den har fælles med almindelig Brugs
prosa, men i Maaden, hvorpaa Emnet fastholdes, vel navnlig i den 
Maade, hvorpaa det i Emnet, der med et afmægtigt Udtryk kaldes 
Følelsen, fastholdes. Dette bliver maaske Normen for al Kunst over
hovedet. I Musikken finder vi først og fremmest en Kunstart, der 
virker gennem sit Stof, Stoffet af Lyd, der ved Kunstnerens Vilje 
formes til Vellyd, og ganske bortset fra, hvad Tonerne fortæller om 
Vejrlig og Krigstog og Eventyr og skuffede Følelser, saa gribes Til
høreren kun, naar disse Emner fastholdes intenst. En original og dristig 
Teknik er ikke det mindste i Musikværket. Paa samme Maade er Maler
kunsten ikke fortrinsvis en Kunst, der fotograferer; det er ikke mere 
god Tone at spørge, hvad et Billede forestiller, eller hvad der er op 
og hvad der er ned. Omvendt kan det fotografiske Haandværk blive 
en Kunst, naar man udnytter de subjektive Muligheder. Det er vistnok 
overset, at Poesien kun kan tages som Repræsentant for Kunst i 
Almindelighed, naar man ikke lader Analysen af de Oplevelser, 
Tanker, Følelser, o. s. v., den beskæftiger sig med, skygge for Analysen 
af den Betvingelse af Stoffet, som Poesi har fælles med al anden Kunst, 
fordi dette er Kunsten. Det kunde ikke være overset, hvis der var 
foretaget en Sondring mellem at skabe Poesi og at modtage Poesi. 
For Modtageren kan maaske betragte Kunsten som saa meget andet 
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smukt i Naturen, navnlig, naar han er uberørt af Kunstens Teori. 
Men den, der har studeret Kunsten, og den skabende Kunstner selv, 
de kan udfra henholdsvis Sammenligning og Erfaring dømme om, 
hvad det har kostet at frembringe Resultatet, for dem bliver Resul
tatet dyrebart som en Sejr af Viljen over et uformet Stof. 

Maaske er Poesiens Mission vidt forskellig for Skaberen og for 
Modtageren, vi faar intet at vide derom. Vi faar heller ikke at vide, 
om Poesien med sin Mission forpligter nogen skabende Kunstner til 
at skabe og til at meddele sig, og de offentlige Kasser til at understøtte 
denne Meddelen-sig. Saadanne Betragtninger ligger aldeles udenfor 
Bogens Ramme og Hensigt, omend ikke udenfor dens Titel. Et Spørgs-
maal, jeg kunde ønske besvaret, er, hvad der har bevæget Dem til at 
se bort fra denne grundlæggende Problemstilling, og hvorledes de 
tænkerDem at faa Plads i Systemet til den Udvidelse af Kunstnydelsen, 
et historisk Studium af Poesien giver Læseren, eller til den bekendte 
Forskel i Smagen hos en skolet og en uskolet Læser. 

De citerer sidste Strofe af Ewalds Kong Christian, saa det ser ud, 
som om Nationalismen, Ofret for Fædrelandet, er det væsentlige. Det 
havde man hørt om før. De citerer Oehlenschlagers Guldhornene for 
at vise Besjælingen i Sole, i Violer o. s. v. Men Romantikkens Filosofi 
læses ligesaa tydeligt i de fleste af Staffeldts Digte, og det er ikke fra 
dem, man daterer det ny Aarhundrede. De citerer et tredie af vor 
Litteraturs absolutte Højdepunkter, første Sang af Helge, ved Siden 
af Friderichsborgs Eng og Udsigten fra samme af Claus Frimann, og 
det gør De naturligvis Ret i, for der er Havfruer i begge Digtene; 
men man overraskes, naar det til sidst hedder, at Formaalet med Bogen 
er at give Grundlaget for én vurderende Poetik. Et andet Spørgsmaal, 
jeg gerne vil have besvaret, er følgende: Hvordan bærer man sig ad 
med, udfra Deres „system, indenfor hvilket godt og slet kan holdes 
ude fra hinanden, d. v. s. et system, som tillægger den enkelte æstetiske 
følelse en relativ værdi" — at kende Forskel paa de uendelige Krigs-
digte, der blev skrevet under Svenskekrigene, og saa Ewalds Kong 
Christian? Hvordan bærer man sig ad med at kende Forskel paa Staf
feldts og Oehlenschlagers Digte, og er der overhovedet nogen Forskel 
paa Claus Frimanns Frederixborgdigt og Oehlenschlagers Helge? 
Hvordan holder man i saadanne Tilfælde godt og mindre godt ude fra 
hinanden? 

Efter mit Skøn altsaa ved en kvalitativ Faktor, Betvingelsen af 
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Stoffet, der ikke er afgørende for Deres Fremstilling. Denne Bog synes 
mig fortrinsvis at være en kvantitativ Opregnen af Emner eller Inspira-
tionsmuligheder. Men Sprogstoffet forekommer mig ogsaa indenfor 
dette Omraade at have en Rolle i Poesien. Grundtvig opererer i sit 
Digt om Istedslaget med en askegraa Løve, som De ikke rigtigt kan 
finde Symbolikken i: „Det er ikke tydeligt udtrykt", skriver De. 
Forklaringen er muligvis den, at Løven navnlig er blevet askegraa, 
fordi Rimet krævede noget i den Retning, et Forhold, der ikke er uden 
Sidestykke hos Grundtvig, og hvor man i saadanne Tilfælde ikke altid 
mærker Mesteren i den videre Komposition af det ved Rimnøden 
fremtvungne Ord. — Omvendt er der en Linje Side 149 for oven, der 
ikke er saa jævn, som den kunde være: 

. . . En lang og smidig Unge! 
Hvor luftig hendes Gang I hvor knibsk Fodskiftet 1 

Der er i Slutningen af denne Linje, hvad man med et malende Udtryk 
kan kalde en aarestrupsk Knude i Prosodien, og der er, om jeg saa tør 
sige, Fodskifte i Metrikken saavel som i Indholdet. Linjen er ujævn; men 
den er smuk; Forfatteren har vundet sin lille, graciøse Sejr i Stoffet. 

Og maaske er denne Sejr i Stoffet det væsentlige, Kærnen, hvortil 
det øvrige er formet kun som Folie. Ritornellen er en Form, der ind
byder til den Slax. Vi nærmer os altsaa Spørgsmaalet, om det, der skil
ler Poesi fra daglig Tale, ikke er saadanne Kærnesteder, hvor Formen 
fornys. Hvis vi erindrer „Frode paa Vifils Øe" eller „Kong Christian", 
finder vi saa ikke her Gang paa Gang sælsomt gribende Ord, der moti
verer den Linje, de staar i, eller en hel Strofe? Jeg vil anføre et nyere 
Exempel, et Digt af Per Lange med Titlen „I Stefans-D6men": 

Som Æventyrets sunkne By 
er Kirken her, 
og døde Skygger har søgt Ly 
for Dagens Støj og Livets Brus 
i dette store, mørke Hus 
hvor intet sker. 

Et bølgende og dunkelt Krat 
af Bøn og Haab 
gror op igennem Rummets Nat 
og svajer som en Skov af Tang 
og blomstrer ud i sagte Sang 
og dumpe Raab. 
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Hver daglig Drift, hvert klart Begær 
er slukket ud 
og ingen Dag er mere nær. 
En Kvinde slaar sit Blik mod Jord, 
som vented hun en Elskers Ord. 
Hun venter Gud. 

Hvis dette Digt har nogen Mission, saa er den knyttet til den sidste, 
meget korte Linje; hernaas det utrolige; det er en nærliggende Tanke, 
at denne sidste Linie er den, hvorfra det øvrige er udgaaet, og at hele 
Digtet er dens Motivering. I Deres Bog søger jeg forgæves det omtalte 
Vurderingsgrundlag, der skulde sige mig, hvorfor Digtet med denne 
sidste Linje bliver uopnaaelig Poesi. 

Hvis Grundtvigs Digt om Istedslaget var skrevet paa Tysk, havde 
Rimkravene været andre, og den bemældte Løve var næppe blever 
askegraa. Kunsten at oversætte Poesi bestaar bl. a. i, at man erstatter 
den Inspiration, Digteren har haft i sit Sprog, med den Inspiration, 
han maatte formodes at have fundet i ens eget Sprog. Den bedste 
Poesi lader sig ikke oversætte; tænk saaledes paa. Goethes lille, i 
æstetiske Afhandlinger hyppigt forekommende, Wanderers Nachtlied. 
Den er kun Stil, en Stemning fanget i Ord, næsten uafhængigt af, 
hvad Ordene betyder. Ordenes Betydning kan enhver gengive, men 
der skulde en større Digter end Goethe til for at fange den samme Stem
ning i lignende Ord paa et andet Sprog, til, bundet af en Original, 
at gøre det Greb, Goethe kunde gøre, fordi han stod frit i sit eget Sprog. 
Betegnende er det da, at der i Bogen her ofte arbejdes med Oversæt
telser, og at det efter det praktiserede Princip uden Skade kunde gøres 
i endnu større Udstrækning. Man ser fortrinsvis paa Ordenes Mening, 
man stræber mindre mod Erkendelsen af noget bag Ordene, der ingen 
Mening har, men som er Poesien. Man fremhæver bestandig, at det 
meningsløse ikke er poetisk, og det er maaske rigtigt; men man viser 
ikke, hvordan de vigtigste Fornyere af Poesien med Flid fordunkler 
Meningen, d. v. s. de leder efter et Udtryk bagved det man er vant til, 
for med større Intensitet at fastholde en Følelse, der ikke mere vil 
lade sig fange i et normalt Sprog. Og det mere nævnes end belyses, at 
de tyske Romantikere og Kaj Munk stundom viser Sproget paa Vran
gen, fordi de har faaet nok af at se Retten. 

Naar man indskrænker Betragtningen af Poesien til en Gennem
gang hovedsageligt af det, der lader sig logisk gribe, saa maa man 
betænke, at Sproget øver en betydelig Magt over selve Tanken. Her 
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er vistnok et Omraade indenfor det af Dem selv afgrænsede, der savner 
sin Behandling. Da man i det syttende Aarhundrede blev opmærksom 
paa Sprogets Existens, kom dette Sprog til at tage Tanken fangen i en 
Grad, der nu vanskeligt forstaas. Man optegnede i Beundring, hvilke 
gyselige Brandere Kingo kunde sige om Navnet Dorte Engelbrechts-
datter; det slidte Fornavns græske Betydning straalede frem som en 
mageløs Opdagelse, en Aandrighed for Indviede; Efternavnet blev 
dissekeret til det utrolige. Idag vil man maaske ikke anvende Ordet 
Poesi om saadanne Produkter eller om de Tiders Epigrammer, der ofte 
synes at være fabrikeret efter Recepten, at man tager en latinsk Ord
bog og bearbejder Homonymerne; men der bliver nogle Slægtled i 
Litteraturen, som man ikke forstaar, hvis man ikke vil gaa ind paa, 
at Sproget i sig selv er noget inspirerende, levende, omsiggribende og 
knopskydende, der i størst mulige Masser maa ophobes ved alle fore
kommende Lejligheder. Sproget i zirlige Snirkler og tungtudgrublede 
Figurer var ikke bare et Middel, men et Maal i sig selv; Fænomenerne 
i den omkringliggende Verden maaltes efter, hvilken Pragt af Ord, 
der kunde knyttes til dem; Mulighederne i saa Henseende bestemte, 
hvad der skulde skrives om. Ogsaa efter at denne sproglige Raptus var 
løbet træt, ser man Stoffet inspirere Digteren. Gennem hele Poesiens 
Historie løber et umaadeligt Forraad af Fraser. Fraserne kan være 
Inspiration, men som Regel er de vel den væsentligste Hindring for 
Poesiens Undfangelse og altsaa netop som Hæmninger inspirerende. 
Og endelig er der Metrikken. Hvad der hos en Digter som Bellmann, 
der ynder 6 eller 8 eller 11 ensartede Rim, er blevet hentet ind i Stro
ferne, fordi Rimene skulde kompletteres, det er ikke lidt, og hans Kunst 
er det, naar ogsaa de aabenbart søgte Rim, faar deres Berettigelse i 
Helheden. En Form som Sonetten er for Tanken i sig selv et næsten 
ideelt Skema, men det er er Spørgsmaal, hvor ofte Tanken har formet 
Sonetten, og hvor ofte omvendt Formen, simpelthen Rimene, har 
givet Tanken dens yderste Afrunding. Et tredie Spørgsmaal, jeg gerne 
vil have besvaret er, hvad der har bevæget Dem til, i dette System, 
hvis Disposition ifølge Side 227 er en saadan „at intet æstetisk fænomen 
selv af forholdsvis ringe betydning blev ladet uomtalt" — hvad der 
har bevæget Dem til i dette System at se bort fra Sprogets Magt 
over Tanken og Poesien. 

Dette anser jeg altsaa for et Forhold, der ligesaagodt som meget 
andet kunde være behandlet i Bogen. Hvad jeg derimod har talt mest 
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om, at Kunstens Væsen hovedsagelig er en Sejr over. Stoffet, det er 
et Grundsynspunkt, der ligger Værket her fjernt, naar man altsaa ser 
væk fra Titlen og fra Dispositionen Side 227. Saavidt jeg kan se, er 
Bogen en Gennemgang af de Omraader, hvorfra Kunstneren inspireres, 
og Illustrationerne er de færdige Kunstværker. Hvad der.sker mellem 
Inspirationen og det færdige Kunstværk, efter mit Skøn det interes
santeste, tales der mindre om. Det er ligesom om man vilde begynde 
at sortere Malerier efter Motiver: Landskaber for sig, Interiører for 
sig, Portrætter for sig og saa fremdeles. Finder man da et Billede af 
en Mand med en Guldhjelm, saa kan man indrangere det under Guld
hjælme eller under Mænd, naar man altsaa ikke ser, at Manden kun 
er der for at motivere Guldhjælmen, og at det væsentlige for Resten 
heller ikke er Guldhjælmen, men et Lysskær i Guldhjælmen, et epoke
gørende Lys i Guldhjælmen. Den omtalte Sortering kan man have 
Glæde af som det tredie eller fjerde Snit i Analysen; den lader sig ikke 
anvende overfor al Malerkunst, og langt mindre overfor Musik, der i 
saa Fald maa omdigtes til et Slax Maleri eller Skuespil, som der staar 
Side 128: „toner kan betyde saa meget; tilhøreren kan lægge til af 
sit eget". — Kun,fordi Digtningen er den Kunst, der søger sit Stof i 
Sproget, fører den et letfatteligt Motiv med sig allevegne. Man finder 
ikke det væsentlige ved at sigte Motiverne. 

Deres Liste over Instinkterne, der giver sig poetisk Udtryk, viser 
det; de kommer til at omfatte samtlige Personlighedens Berøringer med 
Omverdenen. Naar jeg nu hertil mener, at det poetiske ikke saa meget 
er Spørgsmaalet om hvad, men derimod Spørgsmaalet om hvorledes, 
saa maa Prøven være, om Deres Poesibegreb skulde være for snævert 
afgrænset, saa at ogsaa et Omraade, De afviser som upoetisk, ved 
nærmere Eftersyn dog viser sig at være poetisk, naar den rigtige Poet 
kommer til. 

De giver een nævneværdig Begrænsning af det poetiske: det maa 
ikke være egoistisk. I Listen over Instinkterne figurerer Egoismen 
klarest under Punkt 8; i den videre Behandling bliver dette Punkt 8 
bespist med en halv Side. Poesien svækkes stærkt, hedder det, „naar 
selvhævdelsen søges tilfredsstillet paa andres bekostning"; „jo mere 
egoistisk trangen til selvhævdelse er, desto mere upoetisk er den". 
Og saa hedder det, at „rent egoistisk er den faktisk aldrig; thi den, 
der ønsker at lede andre, beherske dem eller imponere dem, maa dog 
interessere sig for de andre og tillægge den en en vis Værdi". Jeg ser nu 
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ikke, det kan svække Egoismen, at Egoisten erkender Værdien af de 
Mennesker, hvis Agtelse han begærer; det er, saavidt jeg ser, netop 
det, der gør ham til Egoist. Men hvis vi holder os til Deres populære 
Egoistbegreb, saa kunde vi vel nok faa noget ud af det. Hvad staar 
der ikke i Davids Salme 58,18: „En Retfærdig skal glæde sig, naar han 
seer Hevnen; han skal toe sine Trin i den Ugudeliges Blod". Naar 
man mener at kunne illustrere Digtekunsten udfra andre Kunstarter, 
saa kunde man her i Punkt 8 om Selvhævdelsestrangen passende 
have talt lidt først om Triumfbuen og saa om Triumfmarchen, og ende
lig kunde man citere det gamle Testamente vidtløfteligen. Jeg har faaet 
det Indtryk, at en meget stor Del af den orientalske Digtning er Selv
hævdelse, ogsaa Kærlighedsdigtningen. Men maaske tager jeg fejl. 
Jeg vil da fremhæve, at man bagi første Bind af Søren Kierkegaards 
Værker finder noget, der kaldes Forførerens Dagbog. Det er fra 
Kierkegaards Side anbragt som Led i en mere opbyggelig Helhed, 
men det kan læses for sig selv. Kierkegaard har givet dette Afsnit 
dets eget Liv, han har skabt en fuldblods og fuldendt Egoist, og han 
er Helten i Stykket, ligesom Kierkegaard havde været nær ved at 
opfinde Kriminalromanen med Forbryderen som Helt, idet han sys
lede med en Bog om „Mestertyven". — Nu har vi da for os et Skrift, 
der er blevet udgivet som selvstændig Bog paa to Maader: for det 
første som kulørt Hefte, for det andet som bibliofil Publikation under 
Opsyn af en af Poesiens fornemste Kendere her i Landet. Man forstaar 
udfra Deres Behandling af Poesien ikke, hvordan en Bog kan benyttes 
paa saa forskellige Maader; men det klarer sig, naar man indser, at 
hvad der end er Indholdet og Moralen og Instinktet i Søren Kierke
gaards Værk, saa er her den rigtige Poet kommet til. Mit fjerde og 
sidste Spørgsmaal er, om det, De kalder egoistisk skulde være en særlig 
Sprogbrug for, hvad der sædvanligvis kaldes egocentrisk. 

Selv i saa Fald vilde jeg dog ikke kunne dele Deres Mening om 
Poesiens Væsen eller dens Mission. For mig ligger Missionen og Væse
net i det oftere omtalte hvorledes. Digteren kan for min Skyld tage 
nogenlunde havd han vil som Emne; selv den bitreste Skuffelse og 
uværdigste Livsførelse afkaster noget positivt ved Betvingelsen af 
Stoffet. Goethe og Rousseau er de klassiske Exempler. Det er Poesiens 
Mission, at Digteren erkender sin Kraft og saaledes netop bestyrker 
sig i sin Egoisme, og at Læseren paa een eller anden Maade, maaske 
bare ved Glæden over Artsslægtskabet, bestyrker sig i sin. Eller maaske 
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er det noget andet; jeg har ingen Bog skrevet om Emnet. Hvad 
der imidlertid har glædet mig under Læsningen af dette Skrift, 
hvis Titel og Program er dét vigtigste, og hvis Indhold er det næst
vigtigste, det er, at dette næstvigtigste som Regel behandles rigtigt 
og smukt, saa at man paa adskillige Punkter ser gode og velplejede 
Tanker strømme een i Møde. Man slutter da ved Analogi, at hvis 
Forfatteren havde holdt sig til Poesiens Mission, dersom han havde 
koncentreret sig om et System, der tillægger den enkelte æstetiske 
Foreteelse en relativ Værdi, og foresat sig, at intet æstetisk Fænomen 
selv af forholdsvis ringe Betydning skulde lades uomtalt, — saa kunde 
Forfatteren have sagt noget af, hvad man gerne vil vide om Poesi. I 
Afsnittet „Symboler" m. ni. nærmer vi os Sagens Kærne. Det System, 
indenfor hvilket godt og slet kan holdes ude fra hinanden, har jeg gan
ske vist ikke. fundet i denne Bog eller i nogen anden;-denne Bogs 
Fortrin er det da, at Forfatteren dog ses at have haft Systemet et 
eller andet Sted indenfor Rækkevidde; de talrige Exempler viser det; 
de hører alle til Afdelingen „godt". 
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NERTHUS NYTYDET 

Den nysudkomne Fortælling „Nerthus" av Karen Enevold har skænket 
den gamle Gudinde fornyet Aktualitet. 

Hendes Navn har forlængst givet forskellige Forskeres Skarpsind 
Lejlighed til at konkurrere. En Oversigt over de fremsatte Tydninger 
findes hos Mullenhoff, „Altertumskunde", IV, 468, 567, 597, og Much, 
„Grundriss" 2. Udg. IV, 367. Mullenhoff henfører Navnet til kelt. 
nertos, „Kraft". Kauffmann PBB. XVIII, 145, stiller det til et fælles-
gott. *nertu „god Vilje". Kogel jævnfører i sin „Lit. Gesch." I, 1, S. 22, 
gr. vépTspos hørende til Underverdenen". Holtzmann, „Germ.Alter-
tiimer", S. 69, 254, mener, at Ordene „in commune Nerthum" peger 
tilbage på et opr. *Ammun Ertham „Moder Jord". 

Jeg mener, at disse Spekulationer er temmelig ørkesløse. Man lægge 
Mærke til Listen over Nerthusdyrkerne, „Germ." c. 40: Reudigni . . . 
et Auiones et Anglii et Varini et Eudoses et Suardones et Nuithones. 

Her kommer det særlig an på det sidste Navn, som udmærkes ved 
Listens Bagvægt. 

Læsemåden Nuithones findes i Hs. Bc, nuitiones i C, nurtones i b, 
nuirtones i p. 

Den første Læsemåde er umulig efter gammel gottonsk Sprogtype. 
Tilbage bliver den anden, som ved Samlæg med den første giver: 
Nurthones. 

En ypperlig gottonsk Form, der ikke lader nogen Tvivl om Meningen: 
„Nordboer". 

Ja — eller: „Nerthusdyrkeret" 
Facit: Nerthus, hvis Helligdoms Indehavere, markerede ved Bagvægt, 

er Stammen Nurthones, „Nordboer", er simpelthen Opnævnerske for 
Verdenshjørnet Nord. 

For at orientere os i Spørgsmålet må vi først danne os et Skøn over 
den geografiske Plan i Tacitus' Stammeoptælling. 

Han starter i c. 29 ff. med Chatterne og andre vesttyske Folk. Går 
dærpå i c. 34 nordpå til Friserne, fortsætter østpå til Chaukerne, der 
strækker sig indtil Elbmundingen, samt til Cheruskerne i Indlandet. 
Tilføjer Kimbrerne, som han synes at anbringe søndenfor Elben. Derfra 
springer han så hen til Semnonerne ved Mellemelben, c. 39. 

Hær gør han i c. 40 omkring og kommer med skarp Nordkås til 
Langobarderne i Bardengau ved Nedreelben. 

Og så følger strax Nerthusdyrkernes Gruppe, der i Fortsættelse av 
det foregående må tænkes opregnet med Hovedretning Syd—Nord. 

Tacitus' Opregning turde næppe udgive sig for et Stykke saglig 
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romersk Topografi, men er tagen fra en gottonsk Folkeremse med 
Nordkås og Bagvægt. Det forreste Stykke indeholder: 

1. Reudigni, 2. Auiones, 3. Anglii, 4. Varini. 
Nr. 1, 2, 4 genfindes et halvt Årtusinde senere som samhørig Gruppe 

i Folkeremsen „Widsith": Rondingas, Werne, Eowan. Når Anglerne 
savnes på denne Plads i „Widsith", skyldes det Bagvægtloven, der kræver 
dem og deres Hovedhelt Offa flyttet'hen aller bagerst i Remsen. Fort
sættelsen av Gruppen i „Widsith" viser, at vi ved den taciteiske Liste 
har at gøre med et Stykke Folkeoverlevering. •—• Om det faste Folke
fællesskab indenfor Gruppen vidner den Kendsgærning, at Anglers og 
Variners fælles Lov fortsættes til 9de Århundrede. — Vi skal nu se på 
de enkelte Medlemmer. 

1. Rondingas = Reudigni har sin Stavemåde sikret ved Rimet på 
det foregående Navn Brondingas; det taciteiske Reudigni har som „hapax 
legoménon" intet Krav på Troværdighed. Der skulde have stået *Ran~ 
digni. Stedlige Minder om dette Navn findes næppe, men Opregningens 
Logik kræver, at det søges i Nærheden av Langobarderne. 

2. Auiones = Eowan vilsige „Øboer". Der findes i den sydvestlige 
Østersø næppe anden 0 at anbringe dem på end Femern. 

3. Anglii peger nordpå, mod Angel i Sønderjylland. 
4. Varini — Werne fører os i et Zigzagsving noget mod Sydøst. 

Ptolemaios sætter sine Virunoi i Meklenborg; Navnet er romaniseret 
efter den romerske Provinshovedstad Virunum i Noricum. I Meklen
borg fandtes senere en vendisk Stamme Varhabi. Nuværende Stedminder: 
Strømmen Warnow, Strømmundingen Warnemunde. 

5. Eudoses fortsætter atter Nordkåsen. Ptolemaios har denne Stamme 
som Funusioi, Fundusioi i Vestjylland; E er bleven vranglæst som latinsk 
F. — I Vardesyssel findes en Nerthushelligdom, i det nu nedlagte Sogn 
Nærild. 

6. Suardones lader sig ikke stedfæste (hvis man ikke vil tyde Navnet 
som Radbræk av *Charudones = Charudes Ptol.). 

7. Nurlhones indebærer efter sin Mening en udpræget nordlig Plads. 
Hær frembyder sig Åbo Syssel, hvis' nordlige Del rummer en så tæt 
Samling Nerthushelligdomme, som ingen anden Del av Danmark kan 
opvise Magen til: Præstegården Njær syd for Randers; Sognet Næragær 
i Djursland; Højden Nærbjærg på det hellige Næs, Helgenæs. Forsåvidt 
som det gælder om at søge en tilgrænsende 0 som Plads for Nerthus' 
Hovedhelligdom, kan der tænkes på Vendsyssel, der med Føje kan 
kaldes et Slags Øland. (Også Halvøen Skåne kaldes jo en 0). 

Således tager altså Nerthus-Overleveringen sig ud, når den under
kastes en Prøvelse fra geografisk Synspunkt. Det har aldrig været for 
Alvor forsøgt før. Det er på Tide, at den hidtidige planløse Synsmåde 
bliver kølhalet. Gudmund Schutte. 

SØNDERJYSKE RIGSSAGN 

Sønderjyske rigssagn og historiske anekdoter gennem tusind aar. Ved Gudmund 
Schulle. Udgivet af Sønderjysk Maanedsskrift med støtte af Grænseforeningen, 
Slesvig-ligaen og Januarforeningens fond. I. Oldtid og middelalder. 96 sider. I 
kommission hos bogforlaget Guldhorn, Tønder 1948. 
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Sønderjyllands sagnskat er som bekendt meget rig. I nærværende 
samling er kun optaget saadanne sagn, der kan falde ind under den 
som en nødhjælp valgte titel „rigssagn". En helt træffende fællesbeteg
nelse har været vanskelig at finde for en samling, der dels gaar tilbage 
til langt forud for den historiske rigsdannelse, dels medtager anekdo
tiske træk, der viser folkelig opfattelse af historiske personer. 

Det foreliggende første bind omfatter 172 numre. Ejendommeligt 
for dette bind er det store antal optegnelser fra den allernyeste tid, 
der skyldes den nylig afdøde Angelbo Andreas Lorenzen, hvem hele 
samlingen er tilegnet. Denne ene mand, Angels Evald Tang Kristensen, 
skyldes næsten halvdelen af bindet, ialt 85 numre. 

Det vil komme hele den danske offentlighed overraskende, at der 
endnu i vore dage i egne, hvor det danske sprog ikke længere tales, 
har kunnet — som dr. Schutte skriver — fremhittes den ene sagnglade 
og danskglade gubbe eller gammelmor efter den anden. Andreas Lo
renzen har hos fiskerne paa Holm i Slesvig by fremdraget en forbav
sende mængde sagn om „Sorte Grete", det er Margrete Sprængehest1 

(parforcerytterske), Kristoffer Fs enkedronning, der i den mindreaarige 
kong Eriks navn ledede den kongelige politik overfor hertug Erik Abel
søn og hans holstenske hjælpere, med deraf flydende ulykkelige krigs
begivenheder i Slesvig bys nærhed, og senere efter hertugens død bistod 
den nu myndige konge i hans 10-aarige formynderregering af Sønder
jylland. At denne dronnings minde endnu efter henved 700 aars forløb 
er saa levende i Sydslesvig, som sagnene viser, forstaas vanskeligt 
alene ud fra den „romantiske" forestilling om den sørgeklædte par
forcerytterske, der rider sine heste fordærvet, og endnu vanskeligere, 
hvis en folkelig snusfornufts forbehold overfor en for stormende energi 
kan læses ud af tilnavnet; saadanne øjebliksreaktioner holder sig næppe 
længe, og intet i sagntexterne tyder paa et folkeminde af denne art. 
Derimod er det let forstaaeligt, at et sønderjysk slægtled, der havde 
kongetiden i frisk minde og nu paany var midlertidigt under konge
styre, efter mellemtidens oplevelser med Abel og hans sønner har saare 
mangestemmigt sagt: Hvad skal vi med hertugstyre? Det bliver jo 
til ufred, naar Holstenerne vil have dette land, som kongerne har skilt 
ud under en hertug, der holder med greverne mod kongen. 

Det er øjensynligt en vitalt velgrundet uvilje mod hertugvæsenet, 
der i tidens løb har inspireret omskabeisen af enkedronningens kraf
tige personlighed til et højere væsen med overnaturlige kræfter til hjælp 
og værn. Ejendommeligt at se aktualitetspolitiken fra den første hertug
tids grænsefredsproblemer dukke op af Sydslesvigs folkedyb endnu i 
vore dage, med samme sindelagsretning trods aarhundreders Gottorp
ske paavirkning. 

Hertugtidens uhyggeligste minde, kongemordet ved hertugens skyld 
— som overleveringen aldeles enstemmigt2 siger •—• har paa begiven-

1 Denne oprindelige form (med ordtonen paa efterleddet) er bevaret i Stock-
holmerhaandskriftet af Chronica Jutensis. Ordet er sammensat af et aktivt ver
bum og dets objekt ligesom øde-land, vove-hals, skille-rum, fr. tire-bouchon o. a. 

a Erslev (Danm. Rig. Hist. II 30) lader en i hertugdømmet skreven aarbog 
(Rydaarbogen) sige, at drabet skete „mod hertugens vilje". Den (vel at mærke) 
samtidige aarbogsnotits er nok forsigtig, men paa anden maade. Den siger, at 
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hedens sted holdt sig meget friskt i folkeerindringen, især vel paa grund 
af det kapel, der. strax under bestræbelserne for at faa den myrdede 
konge kanoniseret rejstes syd for Slien udfor det sted, hvor forbrydel
sen skete. Kapellet omtales af Trap som valfartskapel (med det pro-; 
fant klingende navn „Zum finstern stern"); her har der- vel i den ka
tolske tid været læst sjælemesser for den myrdede konge. En gammel 
kone i Brodersby (paa Sliens nordside) siger uden at vide om kapellet, 
at „der blev læst sjælemesser for.den myrdede kong Erik,ved vandet* 
som derfor blev kaldt Messund". Rydaarbogen har etsteds Mesund, 
rigtignok ved fejllæsning af Oresund (Øresund) i et Adamhaandskrift, 
men i Slisnævringens navn maa en i dansk sporadisk forekommende 
delabialisering ø > e2 engang have været i en vis brug (Mesunde < Mø-
sunde < Miøsunde) og aabenbart været. kendt baade af Rydmunken 
<der dog selv skrev Myosund) og længe senere paa selve stedet, omend 
fejltydet sagtens- af flere end Brodersbykonen. 

I forhold til den glans, hvori Valdemarerne staar for en sen efter
tids forestilling (i reformationstiden begyndte man at kalde Valdemar I 
„den store" og gav Valdemar;II tilnavnet „Sejr"; senere har Inge
manns romaner, virket i samme retning), kan det synes .paafaldende, 
at Valdemarerne er saa godt som glemt i sønderjysk folkeminde. Men 
Valdemar I gav Danmark under den, tyske kejsers lenshøjhed, og Val
demar II's udadvendte, politik har grænsefolket kunnet følge i dens 
forløb og resultat og, ikke fundet noget at snakke højt om, endsige 
i folkesagnets oprømte stemningsanslag. Midt i forrige aarh. vidste en 
mand, der boede ved Danevirke, at teglstensmuren var bygget af en 
dansk konge, men navnet nævnte han ikke; et stærkt forvansket sagn 
om Valdemar og liden Kirsten kendtes, et sted i Angel. Det er alt om 
Valdemar I, og om-Valdemar II haves overhovedet intet ægte sønder
jysk folkeminde; Valdemar Atterdag huskes som jæger, bl. a. som ejer 
og ynder af et jagthus ved Volmerstoft i Bov sogn (nu kaldet Olde
morstof t) , . hvorom Mullenhoff fortæller adskilligt,. bl. a. at Valdemar 
Atterdag her spillede paa. stueorgel (rigtignok fandtes et. andet Valde-
marstoft ved BJans i Ullerup sogn, hvor en adelsmand ved navn Valde
mar boede i 1400-tallet). Naturligvis er han ogsaa „den vilde jæger". 

Valdemars datter dronning Margrete huskes kun i forholdet til Sverig 
og som død paa et skib i Flensborg havn; dr. S. mener, at ogsaa hun 
(ligesom kong. Niels' dronning Margrete Fredkulla, der ikke nævnes i 
samlingen) muligvis er blevet noget. fortrængt i folkemindet af Mar
grete Sprængehest. Erik af Pommern,, den sidste konge, der omtales 
i dette bind, huskes for en uheldig kamp, hvorom Andreas Lorenzens 
meddeler aabenbart har læst (i Trap Slesvig 476) og selv tilføjet nogen 
folkelig overtro. 

Fra ældre tid er foruden Uffesagnet ogsaa en række sagn om Angler-

Lave Gudmundsson dræbte kongen „og uden hertugens vidende sænkede ham i 
Slien". ;Erslev har ikke opfattet det sønderjyske lune i at undskylde hertugen 
paa et uvæsentligt punkt. Den gamle Rydmunk vil staa lyslevende for enhver, 
der husker det nordslesvigske folkevid i tyskertiden. : Rigssproget har kon
stant sne (< snø< snlø). Jfr. ogsaa f. ex. husfré « hu s frø < husfroa) Brønd.-
Nielsen GG § 175, a. 2. Som barn har jeg hørt en sjællandsk vagabondsanger 
synge: O Gine, du dailie midd (ligesom den sagnagtige kong Sné findes skrevet Sned). 
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konger optaget (efter Saxo), ligesaa sagn om kong Dan, knyttede til 
gravhøje. Mærkeligt er et sagn om en kong Frodes kamp ved Thors-
balle i Angel (Havetoft sogn, midtvejs mellem Slesvig og Flensborg), 
hvor hans gravhøj vises; rigtignok haves fra samme sogn, dog med 
anden terrænbeskrivelse, et lignende krigssagn om „kong Dan". Ogsaa 
Holger Danske og Roland har faaet deres plads i sønderjysk folkemæle, 
og om unavngivne kæmper og konger findes ikke faa sagn. 

Af Svend Aagesens beretning om dronning Thyras Danevirkeanlæg 
giver dr. S. et uddrag efter Stephanius' text; paa samme, nu forældede, 
grundlag har Henrik Ussing behandlet beretningen som „uhistorisk" 
folkesagn, og hertil slutter dr. S. sig med den særlige begrundelse (der 
ikke udtales i værket, men i brev til benyttelse ved anmeldelsen), at 
Svend Aagesen og folkesagnene har tre „motiver" fælles: 1) fyrstelig 
bejlen, 2) skrømtet jaord, 3) paafølgende svig. „Jeg —• skriver dr. S. 
•— gaar ud fra sagnene, og naar jeg genfinder de tre motiver hos Sven 
Aggesøn, opfatter jeg det som tegn paa hans fremstillings sagnpræg". 

Men det er kun de blotte begreber, der er fælles. Folkesagnet — der 
er kun et plattysk hos Mullenhoff (1845) og en dansk udvanding af 
samme •— lader en fremmed prins indfinde sig personligt hos en konge
datter (1) ved navn Thyre med friertilbud; hun frastødes af hans hæs
lige ydre, og da hun ikke tør ligefrem afvise ham, finder hun lejlighed 
til at hugge hovedet af ham under en ridetur paa den forud tilstede
værende vold. Om anlæg af Danevirke intet ord. 

Det er ikke let at se, hvorledes de omtalte begrebers forekomst hos 
Svend Aagesen i ganske anden og fuld naturlig sammenhæng skulde 
give hans fremstilling det præg af uvished, der hører til sagnets almin
delige begreb. 

Indenfor sagnverdenen maa skelnes mellem saadanne sagn, som efter 
deres indhold •— overtroisk eller eventyrligt — intet virkelighedsgrund-
lag kan have, og dem, hvis indhold ikke afviger fra, hvad der kan ske 
i menneskelivet; ved disse sidste er der spørgsmaal, om det der for
tælles, ogsaa er virkeligt. Men det, der herved er at tage i betragtning, 
er hvad man ellers ved om sagnets genstand; ved man intet, maa man 
regne med, at sagnet især ved længere tids mundtlig overlevering ikke 
kan antages at være upaavirket af de i viderebefordringen deltagende 
individers forskellige kundskabstrin, opfattelsesevne og troskab i gen
givelse, foruden at lyst til at gøre det interessantere kan anspore op
findsomheden, idetmindste til indblanding af noget andetsteds hørt 
eller læst. Sagn i saadan raastofform maa henstaa som ubekræftede 
uden derfor at kunne kaldes uhjemlede; de er jo selv hjemmel, kun 
•—• som enkeltstaaende efterretninger ofte — mere eller mindre træn
gende til støtte. I sig selv kan et saadant ukontrolabelt sagns realind
hold ikke give grund til tvivl om dets oprindelige ægthed, naar det, 
som forudsætningen er ved denne type, angaar almindelige livsforhold. 
Man maa kun holde en margin aaben for formodningen om sekundære 
ændringer. 

Historiske sagn af denne type bør ikke kaldes uhistoriske. Dette 
ord maa reserveres kontrolable sagn, der viser sig i helhed uforenelige 
med sikker viden. Men sikker viden er rigtignok ikke altid det samme 
som de gængse forestillinger, der kan skyldes fejlbedømmelse af andre 

Danske Studier 1946-47. 0 
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kilder. Ved historiske sagn maa tillige tages særligt i betragtning, at 
statsinteressen i forhold til indland eller udland kan præge samtidens 
officielle fremstillinger paa ensidig maade. Har et difficilt foretagende 
faaet et pinligt udfald for den ene part, kan han ogsaa foretrække helt 
at tie derom. Følgelig staar den anden parts fremstilling ubekræftet, 
men tør ikke af den grund kaldes uhistorisk. 

At sagn i almindelighed skulde kunne anses for opspind (ordet „digt
ning" betegner en højere aandsvirksomhed og bør ikke bruges om 
sagn), er ikke almindelig anerkendt. Den videnskabelige definition af 
sagn (jfr. den danske ordbog) er mundtlig overleveret • kortere og lidet 
sammensat fortælling — altsaa uden digterisk komposition — og med 
eller uden virkelighedsgrundlag. 

Svend Aagesens beretning om Thyre har form som en memoire fra 
diplomatiets hemmelige historie, nedskrevet efter paalidelige gamle 
mænds erindring af en hoffet særlig nærstaaende højadelig hirdmand 
af en aristokratisk tænkemaade, der bl. a. viser sig i udtalt foragt for 
al populær fabuleren. Hans udførlige fremstilling med fine psykologiske 
træk og reale begrebsdistinktioner staar efter sin hele karakter fjærnt 
saavel fra sagnets almindelige væsen som særlig fra det omtalte fabu
lerende folkesagn. At fejl er indløbne under den mundtlige overlevering, 
kan af samme og lignende aarsager ske ved al haandskriftoverlevering 
og er netop ogsaa sket med Svend Aagesens text. Stephanius var en 
slem bessermacher. Men stedet er ikke her til at komme nærmere ind 
herpaa. 

Hovedindtrykket af samlingen er, som dr. S. med rette fremhæver, 
at de tysk-nationale heroiske traditioner — ligefra Hermannschlacht 
til Karl d. store og Frederik Barbarossa — er ukendt i Sønderjyllands 
folkelige aandsliv. Det er dansk-nationale skikkelser, der stemmer 
folkesjælen til oprømt fortælling om deres bedrifter og til naivt tilskud 
af eventyrlige træk til yndlingenes yderligere berømmelse. Hoved
skikkelsen fremfor alle er den energiske Margrete Sprængehest, hvis 
politik var efter den barnløse hertug Valdemar Abelsøns død at ind
drage det sønderjyske len og overhovedet ophæve hertugstyret og saa-
ledes annullere Valdemar II's skæbnesvangre fejl. At der i fabulerin
gens verden tildels tales om hende paa bekostning af Thyre Danebod 
og baade tidligere og senere dronninger Margrete, viser hendes betyd
ning for folkesindet. At al god gerning og vilje til landets betryggelse 
og velfærd fremfor nogen tillægges Margrete Sprængehest, har en let
fattelig oprindelig grund, der aabenbart engang for alle har fastlagt 
underbevidsthedens indvirkning paa folkeaandens spontane produk
tivitet. 

„Sønderjyske rigssagns" omhyggeligt udvalgte stof, tildels i sønder
jysk mundart, er folkelæsning i bedste forstand. 

Fr. Orluf. 



FRA SPROG OG LITTERATUR 

PRÆSTENS DATTER I TAUBENHAIN 

Igennem langsommelige Tider var M a r k e d s v i s e r n e omtrent den 
eneste Form for Poesi, der nåede ud til store Dele af Befolkningen på 
Land og i By. J e p p e A a k j æ r bekender således, at uden Markedsviser 
(fra Skive) havde hele hans Barndom været „poesiforladt". De udfyldte 
et tomt Rum og gav Fantasien Næring1. Ikke mindst for Ungdommen 
hørte det til et fuldkomment Markedsbesøg a t købe en Markedsvise og 
samtidig — med Sælgeren som Forsanger — få lært dens Melodi. E t 
lille Indtryk af, hvad en Markedsvise kunde betyde for en aldrende 
Markedsgæst, får man ved at stifte Bekendtskab med J a k o b K n u d 
s e n s Fortælling: „Sognefogedens Mads", skrevet 1916 (Jyder II , 1917), 
hvori der fortælles om en Karl, der trækker sin Husbonds Ko til Sønder 
Omme Marked (i Egnen mellem Ringkøbing og Varde). På denne Tur 
havde Mads forskellige interessante Oplevelser. I en fortrinlig Skildring 
af selve Markedet fortæller Jakob Knudsen bl. a. om, hvorledes Mads 
køber en Markedsvise, som han får Visesælgeren til at synge for Betaling. 
Han kendte den fra sin Ungdom og får under Sangen Mindelser om en 
tabt Ungdomskærlighed op i Sindet. Derfor gjorde Visen Indtryk på 
den skikkelige Mads. Af Markedsvisen, der synges for ham, anfører 
Jakob Knudsen de indledende Vers, der i hans Gengivelse har denne 
Ordlyd: 

„I Præstens Have i Taubenhain2, 
I Lysthuset høres det spøge; 
Det hvisker og stønner saa ængstelig, 
Det rasler og flagrer og værger sig 
Som Duer, der jages af Høge. 

Der knitrer en Flamme ved mosgroet Dam, 
Den svæver og sitrer urolig; —• 
Der findes en Plet, hvorpaa Græs ej groer, 
Ej Regn den befrugter, kun Nogenhed boer 
Paa Stedet — der er ingen Bolig. 

Den Præstedatter i Taubenhain, 
Uskyldig hun var som en Due, 
Og dejlig og venlig som Foraarets Tid, 
De Friere drog til den Pige saa blid, 
Og bejlede i hendes Stue"3. 

1 Jeppe Aakjær: Langs Karupaaens Bred (1929), 189. 2 Taubenhain o: „Due-
have", „Duelund". 3 Jakob Knudsen: Jyder II (1917) 149—150. 

9* 
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I Visen fortælles så videre1 om, hvorledes en Junker af Falkenstein 
bliver forelsket i den skønne Præstedatter Rosette. Han siger nej til 
andre Tilbud; han besøger Præstedatteren ved Nattetide, hun „lod 
ham ei vente". Da hun senere skal have et Barn og ingen Fader kan 
møde frem med til den ventede lille, bliver hun forvist fra sit Hjem af 
sin hårdhjertede Fader. Hun søger til den unge Junker, der imidlertid 
ikke vil gifte sig med hende. Ulykkelig drager hun bort fra Junkerens 
Borg; i Lysthuset i Præstegårdshaven i Taubenhain føder hun i Dølgs
mål sit Barn, dræber det i sin Fortvivlelse og begraver det ved en siv-
groet Dam, hvor der siden blafrede en Flamme over den lilles Grav. 
Rosettes Ugerning bliver opdaget, hun henrettes og hver Midnat nedsteg 
en sukkende Skygge fra Stejlen og vandrede hen for at slukke Flammen 
ved Dammen, men formåede det ikke; „mod Daggry den jamrende viger". 

I den Prosaskildring, der i Dansk Folkemindesamlings Eksemplar af 
Visen2 (fra 1860) fortsætter Digtets Handling, berettes det, at den slette 
Junker Falkenstein går det meget dårligt. Han dræber sin utro Hustru, 
hendes Elsker og tilsidst sig selv. Da dette var sket, „jublede Djævlene 
i Helvede" og fra den Stund slukkedes Flammen ved Dammen. „Paa 
den nøgne Plet spirede frodigt og friskt Græsset frem; Luften viftede 
mild og venlig, alle Blomster duftede. Rosettes Aand havde fundet 
Hvile". 

Den tragiske Vise, der behandlede et yndet Motiv indenfor den gamle 
Almuedigtning, har haft gode Betingelser for at blive husket. Den inde: 
holdt en god Moral, en Advarsel til unge Piger om ikke at lade sig 
forlede af fine Herrer, der ikke vilde gifte sig med dem, og dens Prosa
slutning imødekom Folkets naturlige Ønske om, at den slette Forfører 
får sin Løn og den ulykkelige Pige får Fred i sin Grav. 

„I Præstens Have i Taubenhain" har uden Tvivl været en Skillings
vise, der har været udbredt i Folkemunde i sidste Halvdel af forrige 
Århundrede i Egnen mellem Varde og Ringkøbing, hvilket fremgår af 
Kjærs ten Alkjærsigs Bog: „Folk fra Vesterhavsfladen" (1938), 41, 
hvori der fortælles om gamle Almueviser i den ovennævnte Egn. Bl. a. 
nævnes Viserne om Hjalmar og Hulda, Ludvig og Lise samt Præstens 
Have i Taubenhain. Videre meddeler Kjærsten Alkjærsig i sin Bog, 
101—102 om sit Hjem i Tistrup Nord for Varde og om hvorledes der til 
denne Stationsby kom bekendte Foredragsholdere, iblandt disse også 
J a k o b K n u d s e n , der var en skattet Taler og Oplæser ved Efterårs
møderne. Og når man nu véd, hvor gerne Knudsen vilde lytte til gammel 
Snak, og hvor vagtsomt et Øre han havde for, hvad han kunde høre 
sig til af karakteristisk og underholdende Folkeoverlevering, er der god 
Grund til at tro, at han under Foredragsophold i Privathjem i Tistrup-
egnen har hørt Visen om Præstens Datter i Taubenhain fremsige eller 
synge, og det har da været let for ham at udnytte sit Kendskab til Visen 
i en Fortælling, hvor en Markedsskildring indgik. Det blev så i „Sogne
fogedens Mads" — hvis Handling just udspilles i Ringkøbing-Varde 
Egnen •— Jakob Knudsen indlagde Vers fra vor omtalte Vise med det 
tragiske Indhold. Jakob Knudsen og Kjærsten Alkjærsig har kendt 

1 Her refereret efter Dansk Folkemindesamlings Eksemplar. 2 Bestående af 
37 femlinjede Vers. 
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samme Form af Visen. Den afviger i Ordvalg lidt hist og her fra det 
Tryk, der findes i Dansk Folkemindesamling1 af „I Præstens Have i 
Taubenhain", der er forlagt af samt trykt hos Behrends Enke, Aabenraa 
Nr. 3 (gammelt Nr. 231), 1ste Sal, København 1860. Evald Tang Kri
stensens Samling har et Tryk allerede fra 1856 (også trykt hos Behrends 
Enke). Visen findes også i en skreven Visebog (jydsk) tilhørende Mette 
Jensen („1865"), nu i E. T. Kristensens Samling DFS 1929/33 Bl. 13. 
Desuden haves i Dansk Folkemindesamling nyere mundtlige Opteg
nelser fra Havrebjærg (Vestsjælland), fra Ods Herred og fra Sydfyn2. 
Visen må iflg. sine Sted- og Personnavne være indvandret til Danmark 
fra Tyskland. 

I DFS' trykte Eksemplar opgives, at Visen synges til Melodien: 
„Elise var deilig, som Rosen i Vaar". Arkivar H. Gri iner-Nielsen 
har flere Gange optegnet Melodi til Visen. Han har venligst meddelt 
mig efterfølgende Melodi (fra Ods Herred i Nordvestsjælland): 

m f^-rpg É=É 

^ 

^ 

m m 
tfn-t-J-

^ -ŝ U- I O^l 
Det er let forståeligt, at den sørgelige og begivenhedsrige Vise måtte 

gøre Indtryk på en Landsbybefolkning, der havde meget lidt Adgang til 
Læsning og som ikke besad noget særligt stort Forråd af Sange og Viser. 
Det var først i 1870—80'erne, da Morten Eskesens og andres Højskole
sangbøger vandt Udbredelse hos Befolkningen på Landet, at de ofte 
handlingsrige, men poesiforladte Markedsviser begyndte at gå i Glemme. 
Den Ungdom, der voksede op i Årtierne omkring 1900 kendte kun und
tagelsesvis en enkelt af de gamle Markedsviser, der nu er blevet ganske 
fortrængt af anden sanglig Underholdning. 

August F. Schmidt. 

1 DFS 1906/6 b III, Romanviser. 2 Se også nu H. C. Frydendahl: Fynske 
Folkeminder I (1945), 47 [Korrekturnote]. 
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TON — FÆRDIG — AN1 

I Oehlenschlagers syngespil (ikke tragedien) „Tordenskjold" (Oehl. 
XV. 64)1 bliver Tordenskjold under et besøg paa stranden i Skaane 
overrumplet af en deling svenske soldater. Den svenske officer op
fordrer ham til overgivelse, og da Tordenskjold tover, truer han med 
at skyde. Han kommanderer „Ton •— færdig — an I" Og det er det 
første ord i denne kommando: Ton, der har voldt vanskeligheder ved 
redaktionen af det paagældende afsnit i Den danske Ordbog. 

Hvad betyder Tonl Vi har spurgt land- og sømilitære autoriteter, 
som erklærer, at de ikke kender ordet, hverken fra nutiden eller fra 
ældre tiders exercerreglementer olgn. Vi har forgæves søgt et lignende 
ord i andre sprog, og danske ord (at tone olgn.?) synes ikke at kunne 
komme i betragtning. 

Vi var ved at opgive ævred, indtil vi ved eftersøgning i ældre militære 
haandbøger standsede ved en lille bog fra 1772: Commando-Ordene 
Som efter Kongelig Allernaadigste Befaling er anordnet at skal bruges 
og commanderes efter ved den Kongelige Armee. Her anføres kommando
ordene ved de forskellige øvelser og afdelinger: bataillon, kompagni, 
peloton osv., og hvor det drejer sig om den mindste deling, pelotonen, 
indledes kommandoen altid med ordet Tonl se fx. side 9: 1ste Peloton 
commanderer: „Tonl færdig 1 anl fyr I" 

Der kan næppe være tvivl om, at Ton er en i kommandoraabene brugt 
forkortelse eller afsnubning af Peloton (enhver, der har været soldat 
eller overværet exercits, kan vist mindes paralleller fra nutidens kom
mandosprog). Og det bekræftes af en anden lille bog, der kom et par 
aar senere: Alle forekommende Commando-Ord. Flensborg 1775. Her 
skrives nemlig ikke Ton, men P'ion, fx. side 17: „1ste Peloton comman
derer: P'ton, Færdig, An, Fyrl . . . 2den Peloton. Naar den 1ste com
manderer: An! saa commanderer den 2den: P'ton I" osv. 

Oehlenschlager har naturligvis som lille dreng hørt disse kommandoord 
mange gange ved Frederiksberg slot. Han fortæller i sine Erindringer I 
(1850) s. 11: „Hvad jeg meest elskede paa Slottet i denne tidlige Barn
dom, var Livvagten. Jeg havde faaet mig et lille Trægevær, overstrøget 
med Kønrøg; med det stod jeg altid i en vis Afstand fra Soldaterne 
paa Slotsgaarden og præsenterede, efter Officerens Commando." Og 
i 1801, da den engelske flaade nærmede sig København, blev der dannet 
flere frikorps; ogsaa studenterne dannede to batailloner, der senere 
blev organiseret under navn af „Kronprinsens Livkorps". Oehlen
schlager blev her underofficer og kort tid efter kommandersergent og 
fanejunker ved 1. bataillon. Hver morgen kl. 6 stillede korpset paa 
ridebanen ved Christiansborg „for at lære Exercitien", og om efter
middagen manøvreredes der paa fælleden (Erindringer I 158 ff.). 
Oehlenschlager har saaledes haft visse forudsætninger for at kende de 
militære kommandoord ud af egen erfaring. 

Ordet Peloton (fra fransk peloton) er nu forældet om danske forhold 
(i hæren), men var almindeligt i 18.—19. aarhundrede, brugt fx. MR. 

1 De anførte titelforkortelser er de samme, som bruges i ordbogen (se dettes 
forkortelseshæfte). 
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1819. 61. MilTeknO. MilConv. VI. 409 osv., i overført anvendelse hos 
Tode: „Man bør holde Maade, og spise (asparges) allene i Pelotons, 
men ikke i heele Compagnier." Tode. VI. 198. Man talte eller taler 
om Peloton(s)ild (MilTeknO. Sal.2 XXI. 688. Seier. Bornholms Fugle. 
(1932). 209). Blicher bruger i E Bindstouw formen Plotong („Mi Kam-
meraater i Plotongen soe po den hæ bette Draguen mæ de megtige 
Skjæg, aa grint let a ham." Blich. (1920). XXVI. 114), ligesom svensk 
har pluton. 

Ovenstaaende spaaner fra ordbogens værksted illustrerer, hvorledes 
store anstrengelser og omstændelige undersøgelser tit fører til mikro
skopiske resultater, ordbogsmæssig set. Selve ordet Ton maa nemlig, 
efter at man har faaet klarhed over dets art og betydning, skønnes ikke 
at høre hjemme i ordbogen, hvor desværre heller ikke dets stamord 
Peloton har kunnet finde plads, paa grund af de strenge (i dette tilfælde 
maaske for strenge) regler for faglige fremmedords medtagelse, som 
pladsforholdene har tvunget til. 

H. Juul-Jensen. 

ER TØRRILD ET THOR-HILLÆ1 

Landsbyen Tørrild i Herredet af samme Navn har tidligere givet 
Anledning til Drøftelse, idet ansete Forskere som Dr. Marius Kristen
sen („Fortid og Nutid" I p. 118) og Dr. Gudmund Schiitte i: „Offer
pladser i Overlevering og Stedminder" p. 52, 65 har forklaret Navnet 
som et gammelt Kultsted for Thor, hvad der vilde være i god Over
ensstemmelse med de første Skriveformer, hvori Navnet fremtræder: 
1338 Thorilt H., 1387 Thorrild H. og 1394 Thorildhæret, samt med 
den Omstændighed, at Tørrild nævnes som Herredsby. Førstnævnte 
vil endog i Modsætning til O. Nielsen (Kong Valdemar den Andens 
Jordebog p. 90) hævde, at da Tørrild er Offerstedet, maa det ogsaa 
være det oprindelige Navn paa Herredet, selv om det først nævnes saa 
sent som i 1338. 

I „Vejle Amts Stednavne" (p. 100) gøres imidlertid alt dette til intet, 
idet det hævdes, at Gudenavnet Thor ikke uden for Sammensætninger 
i Personnavne kan have Omlyd, og Navnet faar en mere end prosaisk 
Tolkning, idet det udledes af Adj. tør, glda. thur, thyr, med en Afled
ningsendelse -ild, der træffes i flere Navne. Naar Tørrild nu udtales 
med ø-Lyd, maa man formode, at den manglende Streg over o i de 
tidligste Skriveformer simpelthen skyldes Sjuskeri. 

Der er imidlertid et Forhold, der hidtil synes at være overset, og 
som maaske kunde tjene til at kaste lidt Lys over Navnet. Et Par 
km nord for Byen ligger Landsbyen Trollerup. Forleddet i dette Navn 
siges i „V. A. Sn." at være det glda. Persontilnavn *TrolIi ell'er slet 
og ret Trold. Jeg citerer: ,,Trollerup ligger afsides i Sognet helt mod 
Nord og kan tænkes at være opfattet som Bolig for Trolde og andre 
fæle Væsener". Der tilføjes dog, at Navnet i sidste Tilfælde maa være 
et Øgenavn. 
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Den Trold, der er Tale om, synes imidlertid at være Byen Tørrild, 
hvoraf Trollerup, hvis min Opfattelse holder Stik, altsaa skulde være 
en Afbyggerby. At en saadan har faaet Moderbyens Navn •— med Til
føjelse af -torp, synes at være en ikke helt sjælden Foreteelse (Tiset—• 
Testrup, Oens •— Ørnstrup o. fl.). 

Som det vil ses af det først anførte Eksempel, kan Tilføjelse af nyt 
Navneled bevirke Synkope af svag Stavelse i det gamle Navn samt 
Aabning og Forkortelse af Vokalen i dettes Trykstavelse. Et Thor ril d-
to rp vilde derved faa Udtalen: tårsltorp, hvor t i Torp dog straks 
vilde svækkes til d. 

Da denne Udtaleform falder ubekvem, vil o og r i Forled saavel 
som i Efterled ved smaa, umærkelige.Overgange blive byttet om (Meta
tese), og vi faar Formen: tråldrop, idet det ubetonede o falder helt 
bort. Da det gamle Navn havde kort o (å), vil ogsaa det nye faa det. 
Men Tr ol drop er netop den Form, hvori Navnet første Gang (1476) 
præsenteres for os. 

Den videre Udvikling af Navnet maa formodes at være: tråldrob > 
trålderob > trållerob, idet en Støttevokal udvikles, og d assimileres. 

— Men hvis Trollerup er en Torrildtorp, maa Tørrild oprindelig have 
haft o i Trykstavelsen, og det er formentlig dermed bevist, at Forleddet 
i Navnet virkelig er Gudenavnet Thor. 

Det er værd at lægge Mærke til, at Navnet ikke har genetivisk Sam
mensætning; man kunde maaske derudfra drage visse Slutninger med 
Hensyn til andre Navne af samme Type. 

Jørg. Pedersen. 

Ovenstaaende er læst af Dr. Gudmund Schutte, der udtaler følgende: 

Til Gisningen Trollerup < Toreldtorp må vedmærkes, at det er det 
eneste Trollerup i Danmark, så det er jo påfaldende, at det netop 
findes klods op ad Tørrild. 

Når „Vejle Amts Stednavne" S. 100 kategorisk dekreterer, at „Gude
navnet Thor ikke uden for Sammensætningen i Personnavne kan have 
Omlyd", så må der spørges: hvad er det statistiske Grundlag for dette 
Dekret? Det synes mildest talt svagt, for ikke at sige helt skævt. Per
sonnavne med Thor avhjemles i Hundredtusendvis; intet Under da, 
at nogle Tusender av dem fremviser Omlyden. Påviselige Helligdoms-
navne er dærimod temmelig sjældne, vel næppe flere end en 30—40 
Stykker. Blandt disse giver de vigtigste ingen Lejlighed til I-Omlyd: 
Thorsager, Thorsbjerg, Thorsholm, Thorsholt, Thorshøj, Thorskilde 
(opr. *J>6rskeIda), Thorslev, Thorslunde, Thorsmark, Thorsodde, Thorssø. 
(Hærtil kommer Terslev og Tersløse, hvor der foreligger vilkårlig Om
kalfatring for ikke at tage Gudens Navn forfængelig). Dæroverfor er 
der kun ganske få Navne, der overhovedet yder Lejlighed til Omlyden, 
nemlig det omhandlede Herredstingsted Tørrild, samt et Tørrildshave 
i Vendsyssel (Tørelhaffue 1662) og et lålandsk Thorwigh (1447), nu 
Torrig. Flere turde kanske findes, men mange bliver det ialfald aldrig. 
Hær kan man jo sige, at i det lålandske Torrig har Omlyd påviselig 
ikke indfundet sig. Nej, vist ikkel Men hvad vedkommer Lollikerncs 
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Lydforhold Jylland? Vi seer jo f. Ex. U-Omlyd i vendsysselsk og him
merlandsk Hør(g)by, men udeblivende i sønderjysk Harghæby; altså 
selv indenfor Jylland er Forholdet vaklende. Jeg fastslår: Dekretet 
om I-Omlydens Ikkeforekomst i Stednavne er helt uden statistisk 
Hjemmel. løvrigt kan jeg meddele en Kendsgærning, der positivt godt
gør, at Personnavne ikke har Eneret på Thors-Omlyd. Indbygger
navnet til Øen f>6rslundr hedder ikke *Tosinger, men Tøsinger, altså 
med tydelig håndgribelig I-Omlyd. — Så er der Spørgsmålet om Inde
byrden av Endelsen -hillæ. Sakral eller ikke sakral? Sakral er den 
påviselig i Herredsnavnet Othænshyllæ, nu Onsild, hvortil hører to 
Sognenavne, Vognsild i Himmerland og Vonsild ved Kolding. (Vogn
sild er en Omkalfatring, der følger med Odinsjægernes Optræden samme
steds som Vognsjæger). Videre i det nu forsvundne Sognenavn Nærild 
i Vestjylland, efter Helligdom for Njord. Videre i Harild, til Harg, 
„Helligdom". Videre i Høgild, til (Helligdoms-)Høj. Videre kanske i 
Skibild, jfr. Skibelund (med navnkundigt Offerfund på Låland). At 
Gruppen har et stærkt sakralt Præg, kan næppe nægtes. Mærk: der 
findes kun to Herredsnavne på -ild. Det ene, Onsild, er upåtvivleligt 
sakralt. Det andet, Tørrild, seer efter Navnet ud som hørende til Thor. 
Den påståede Umulighed av I-Omlyd ved Stednavne på Thor er som 
sagt statistisk svagt eller slet underbygget. •— Endnu må man være 
fattet på følgende Indvending mod Tørrilds Sakralrang: Othænshyllæ 
er tydelig sakralt, fordi Sammensætningen er genitivisk. I Tørrild der
imod savnes Genitiven, altså kan det ifølge Steenstrups Mening ikke 
være Sakralnavn. — Denne Lære er iøjnefaldende vrang. I de ældre 
Sakralnavne savnes Genitiven regelmæssig. I Magnus Olsens „Hedenske 
Kultminder" findes 6 norske Njardheim, ikke en eneste sikker Avhjem-
ling av den postulerede Normalform *NjarQarheimr; endvidere NjarSey, 
ikke *Njar5arey; i Danmark to Nærthøvæ, ikke *Nærtherøvæ; Niærd-
holm, ikke *NiærderhoIm. (Niartherum, nu Nærum, kan være Sammen
sætning med -rum). Tilsvarende: Ulburg hæret, ikke *Ullærburg. 

Summa summarum: jeg kan ikke se andet, end at Marius Kristensen 
og Jørgen Pedersen har Ret med Hensyn til Tørrild. 

Gudmund Schiitte. 

Det kan anses for sikkert, at der baade i Danmark og de andre nor
diske Lande findes Stednavne, som er sammensat med de fra gammel-
nordisk Litteratur kendte Gudenavne Odin, Thor, Tyr, Frey og UH. 
Imidlertid er man inspireret af Magnus Olsens „Hedenske Kultminder 
i norske Stednavne" gaaet langt videre end forsvarligt med at forklare 
topografiske Navne som saakaldte „Kultminder", ogsaa hvor andre 
nærliggende Forklaringsmuligheder foreligger. Eksempler herpaa er 
fremdraget af Joran Sahlgren i Vetenskaps-Societeten i Lund Årsbok 
1923 p. 27 ff. og Namn och Bygd XI 110 ff. og for Danmarks Ved
kommende af Gunnar Knudsen i Namn och Bygd XXVII 105 ff. 

Hvad nu Tørrild angaar, saa søger hverken Marius Kristensen eller 
Gudmund Schiitte at begrunde deres Forklaring ved en Analyse af 
de overleverede Former, men postulerer hver sin Grundform henholds
vis *Thyr-hiIlæ og *£>6r-hyll. Disse Forskeres eneste Begrundelse for 
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at tolke Navnet af Gudenavnet er, at Tørrild er Herredsby, men Tør-
rild er ikke gammelt som Herredsnavn, det forekommer ældst som 
saadant 1338, i Valdemars Jordebog fra 1231 hedder Herredet Jalyng-
hæræth. Tiltrods for at dette er et dokumenteret Faktum hævder 
Marius Kristensen, at Tørrild er Herredets gamle Navn, og at Skrive
ren af Valdemars Jordebog har indsat Jellings Navn i Herredsnavnet. 
Men selv om denne Gætning, som hverken kan bevises eller mod
bevises, skulde være rigtig, hjælper den ikke. Den Anskuelse, at Herre
derne har noget med-hedensk Kultus at gøre, er fri Digtning, og de 
allerfleste Herreder har da ogsaa Navne efter Lokaliteter med hvad 
Jørg. Pedersen vilde kalde „prosaiske" Navne. 

Jørg. Pedersen forsøger nu at redde Forklaringen af Tørrild af Gude
navnet ved at stille Tørrild og den nærliggende Landsby. Trollerup i 
Forhold til hinanden, saaledes at Trollerup skulde være en „Afbyggerby" 
til Tørrild og oprindelig have heddet *Thorrildtorp. Sammenstillingen 
af Navnene strander helt paa, at Tørrild har ø og Trollerup å i Ud
talen, hvilket stemmer med Navnenes gamle Skriveformer. Tørrild 
skrives i Middelalderen ogsaa med y og ø, hvilket viser, at de ældste 
Formers o maa betyde ø, saa den af Jørg. Pedersen postulerede Grund
form af Trollerup kan ikke være rigtig. Naar Dr. Gudmund Schutte 
vil støtte Jørg. Pedersens Forklaring med, at Trollerup i Tørrild Herred 
er det eneste Trollerup i Danmark, saa er denne Oplysning ikke rigtig, 
idet Trollerup er Navn paa en forsvunden Bebyggelse i Skivholme S., 
Framlev H., 2/2 1311 (Aarhusb.) Troldorpmark, 22/7 1319 (Aarhusb.)' 
Throldorp, 22/11 1319, 23/8 1427 Troldorp, og her findes intet Tørrild 
eller Torrild at hægte det paa. Tilnavnet Trol le , oldn. Trolli findes des
uden i adskillige norske og svenske Bebyggelsesnavne. 

Der er ikke paavist et eneste Stednavn med en i-omlydt Form af 
Gudenavnet Thor udover det postulerede Tørrild. Indbyggernavnet 
Tøsinger af Ønavnet Taasinge er ikke noget Stednavn, og Forklaringen 
af Taasinge af Gudenavnet Thor kan ikke opretholdes. I Valdemars 
Jordebog 1231 (13..Aarh.). skrives Navnet Thosland og ikke Thorsland, 
som man skulde vente, da denne Kilde ikke assimilerer rs, men har 
Dyursø, Thyurstropheret, Tyarsnæs, o. s. v. At Skriveren skulde have 
glemt et r som i Thystingheret (Kong Valdemars Jordebog, ved Svend 
Aakjær I Indl. p. 34), er udelukket, eftersom Ønavnet i alle danske Do
kumenter altid skrives Thosland, Tosland, Thosind, Taassing med flere 
Varianter, men alle uden r. I den islandske Knytlingasaga fra c. 1260 
i et Haandskrift fra 14. Aarh. skrives Navnet E>6rslundr, i et Haand-
skrift fra 15. Aarh. af samme Saga E>jors lunndr, og et Referat af nogle 
Pavebreve 21/7 og 5/8 1249 (Bullarium Danicum ed. Krarup p. 333) 
har Formen Torslund. Den islandske Forfatter af Knytlingasaga giver 
de i Sagaen forekommende danske Navne islandsk Form. Thosland, som 
han ikke forstaar, omtyder han til islandsk E>6rslundr og Hamsfort, 
som har refereret de omtalte Pavebreve, har forstaaet Navnet paa 
samme Maade. Denne omtydede Form kan ikke bruges som Grundlag 
for Fortolkning af Ønavnet Taasinge og det af dette afledede Ind
byggernavn Tøsinger. 

Knud B. Jensen. 
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Mag. K. B. Jensen, der har forfattet det kritiserede Sted i „Vejle 
Amts Stednavne", har under sit Forsvar for dette hævdet, at Forkla
ringen af Taasinge som en Sammensætning med Gudenavnet Thor 
ikke kan opretholdes. 

Nogen anden og bedre Forklaring giver han imidlertid ikke, og da 
den gamle Tolkning turde være saa rodfæstet, at den er blevet lidt 
af et Dogme —• jeg har selv bekendt mig til den, bl. a. i Namn och 
Bygd XIV 139, maa jeg have Lov at knytte et Par Bemærkninger 
hertil. 

K. B. Jensens Bevis for, at Thosland ikke kan være sammensat med 
Thor, er dette, at Valdemars Jordebog aldrig assimilerer Lydforbin
delsen rs til ss. Det vil med andre Ord sige, at denne Assimilation skulde 
være af yngre Dato end Valdemars Jordebog. Det er ganske givet, 
at den i mange Tilfælde er yngre, vi kan paavise det gennem Skrive
former, og Tendensen er vel i og for sig tilstede endnu, men hvorfor 
skulde den ikke ogsaa kunne være ældre? Dette Spørgsmaal kunde 
fortjene en nærmere Undersøgelse. Jeg vil ikke være betænkelig ved 
at antage, at Thosland kunde være assimileret af Thors- allerede før 
13. Aarhundrede. I Vestnordisk kender vi i hvert Fald denne Assi
milation fra meget tidlig Tid, saaledes optræder Mandsnavnet Bersi i 
den assimilerede Form Bessi anvendt om Personer helt tilbage til 10. 
Aarhundrede, og det er muligvis samme Navneform der ligger bag 
ved det latiniserede Bessus hos Saxo. 

I Runesvensk optræder Former som pust.in og postain (Liljegren 
Nr. 41 og 94), jfr. Noreen, Altschw. Gramm. p. 224, der opfatter dem 
som Assimilationer. Blandt de nordiske Navne i Reichenaubogen 
(11.—12. Aarh.) findes ogsaa Thusten. Skulde det saa være umuligt 
at Thosland i 13. Aarh. kunde være en Assimilation? 

Som Bevis for, at Valdemars Jordebog aldrig assimilerer Lydforbin
delsen rs til ss anfører K. B. Jensen Navnene Dyursø, Thyurstropherel 
Tyarsnæs. Hertil er at bemærke, at de to første Navne heller ikke 
senere har faaet denne Assimilation, det hedder endnu Djurs(land) og 
Tyrstrup; Djursland er ganske vist et regenereret Navn af sen Dato, 
men Formen Diurs- lever dog Middelalderen igennem. Om Navnet 
Tyarsnæs skal kun siges, at det ikke med Sikkerhed er blevet identi
ficeret med noget nuværende Navn. Rent bortset fra, at Eksemplerne 
er uheldige, er der dog nok noget om det; bedre Eksempler vilde have 
været Borslund, det nuværende Boeslunde, og Horsthorp, nuværende 
Hostrup. 

Imidlertid er det ikke rigtigt, at Valdemars Jordebog aldrig assi
milerer rs > ss. Det forekommer nemlig i tryksvag Stavelse, saaledes 
i Alexandsthorp, Brandæslef, Hyldeslef, Hildeslefheret og Hielmæslef-
heret. Fremdeles findes der nogen Vaklen i Behandlingen af Forbin
delsen rs, saaledes hedder Halvøen Reersø een Gang Rethærsø, to Gange 
Rethæsø og een Gang Rethesø, og paa Falster gengives Ulslev i Ide
strup Sogn dels som Vluærslef, dels som Vleslef. Selv om alt dette 
ikke direkte kan parallelliseres med Thosland, gør denne Labilitet i 
Behandlingen af rs det noget betænkeligt at drage altfor vidtgaaende 
Slutninger udfra Ortografien i Valdemars Jordebog. 

Knytlingesagas E>6rslundr forklarer K. B. Jensen som en af Islæn-
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derne foretaget Omtydning. Det maa indrømmes, at saådanne Om-
tydninger forekommer, • som f. Eks. ddinsey og Sjoland, men det hører 
trods alt til Undtagelserne (iøvrigt skriver Valdemars Jordebog ogsaa 
Othænsø), de fleste af de i Knytlingasaga gengivne danske Stednavne 
er, om end tillempede efter islandsk Sprogform, dog i det hele paa-
lidelige, hvad Finnur Jénsson i sin Polemik med H. V. Clausen ogsaa 
hævder (DSt. 1919 p. 74 flg.); i hvert Fald relativt gode, bedre end 
adskillige andre islandske Skrifters Gengivelse af danske Navne. Det 
er altid betænkeligt i en Tolkning at bortforklare de ældste Former, 
og her er tilmed ingen tvingende Grund til det; en Assimilation rs > s(s) 
er en fuldkommen normal Udvikling, jfr. Brøndum-Nielsen: Gammel
dansk Grammatik II- p. 222. 

Paa samme Maade bortforklarer K. B. Jensen Formen Torslund i 
Pavebrevet af 1249 (det drejer sig ikke, som man af K. B. Jensens 
Fremstilling kunde faa Indtrykket af, om „nogle" Pavebreve, men kun 
om eet). Hamsfort, der har refereret Indholdet af dette nu tabte Brev, 
faar Skyld for at have „forstaaet Navnet paa samme Maade" som 
Islænderne. 

Historikeren Cornelius Hamsfort, som levede 1546—1627, har efter
ladt sig én Mængde Optegnelser (Kronologier, Bisperækker og Afskrifter 
af forskellig Art), der ofte er af stor Værdi, da han har benyttet Kilder, 
som senere er gaaet tabt. 

Det vilde ligge nær at spørge, om Hamsforts Form Torslund skyldes, 
at han virkelig har kendt Knytlingasagas Form og ladet sig paavirke 
deraf. Men Knytlingasaga var ikke udgivet paa hans Tid. Den ældste 
Udgave besørgedes af Hans Gram, død 1748 (Æfi Dana Konunga eda 
Knytlingsaga), en Udgave, der vel blev trykt med Tekst og latinsk 
Oversættelse, men aldrig udkom,- fordi Indledning og Registre ikke blev 
udarbejdet, hvorfor Oplaget henlaa og blev ædt af Rotter, og kun 7 
Eksemplarer vides bevaret til vore Dage. Senere blev Sagaen trykt 
i Fornmannasogur, 1828. Den eneste Maade, hvorpaa Hamsfort kunde 
have faaet Kendskab til Knytlingasaga, var derfor gennem Manuskript, 
og det eneste Manuskript i dansk Eje, der kan henføres til hans Tid, 
var et, som tilhørte Arild Huitfeldt, død 1609; dette Manuskript havde 
han faaet fra Island, og det brændte ved Universitetsbibliotekets Brand 
1728. Alle andre kendte Haandskrifter af Knytlingasaga er kommet 
til Landet efter Hamsforts Død. Paa den anden Side er. det næppe 
tænkeligt, at Hamsfort har læst islandske Haandskrifter. Han har 
sikkert ikke kunnet Islandsk, ellers vilde det utvivlsomt have været 
at spore i hans litterære Produktion, og havde han gransket Knyt
lingasaga, vilde hans „Kronologier", der gåar tilbage til de ældste 
Tider og er kompilerede af Annaler, historiske Værker, Diplomer og 
hvad han ellers kunde faa fat i, havebaaret Spor sf Kendskab til denne 
Kilde. 

Man kan derfor sikkert gaa ud fra, at han ikke har kendt Knytlinga
saga. Det er da et mærkeligt Tilfælde, at hans Navnéform Torslund 
stemmer saa paafaldende med den islandske.- At han skulde „have 
forstaaet Navnet paa samme Maade" som Knytlingasagas Forfatter 
er en daarlig Forklaring. Hamsfort havde ikke samme Tilbøjelighed 
som Islænderne til at pille ved Navnene og lægge Betydning i dem. 
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Han gengiver almindeligvis Navnene i den Form, hvori han finder dem 
i Kilderne, og da han skriver paa Latin, bliver de ofte latiniserede 
efter Datidens Sædvane, men langtfra altid. At hans Navne under
tiden er mindre paalidelige, hidrører saavidt vi kan kontrollere det 
fra, at han ikke altid har læst rigtigt i sine Kilder og fra en vis Skødes
løshed, ikke fra bevidste Ændringer og Forbedringer. 

Men er Pavebrevets Torslund i det hele taget samme Lokalitet som 
nuværende Taasinge? K. B. Jensen gaar ud fra det, men det gør der
imod ikke Udgiveren af Bullarium Danicum, Bibliotekar Alfr. Krarup. 
1 hans Register er det henført til en 0 i Odense Skt. Hans Landdi
strikt. Denne 0 Thorslund omtales oftere i Middelalderen, den laa i 
den nu udtørrede Næsbyhoved Sø og er i vore Dage kun en lille Bakke. 
Men kan denne Henførelse være rigtig? Pavebrevets Indhold er dette, 
at Ribekanniken Rudolf skal fælde Dom i en Strid mellem Nonnerne 
i Dalum og Matthias Brochi, Nicolaus Tosingh, Rech og Henning 
Ottensheret „de bonis in Torslund, Langeland, Laland". Bonum bruges 
i Dokumenter almindeligvis i Betydningen „Gods, Landejendom", spe
cielt Bøndergods, og noget saadant har der aldrig været paa Holmen 
i Næsbyhoved Sø, og Forbindelsen med Langeland og Lolland gør det 
ganske utvivlsomt, at det drejer sig om Taasinge. Krarups Register 
har derfor ikke Ret. Scriptores rer. Danicarum, hvor samme Brev er 
aftrykt, henfører ogsaa i Registret Stedet til Taasinge. 

Rækkefølgen i Pavebrevet: Torslund, Langeland, Laland« viser en 
tydelig Differentiering mellem Endelserne -lund og -land, og jeg vil 
derfor finde det sandsynligt, at der virkelig har staaet Torslund (eller 
vel snarere Thorslund) og ikke Torsland. Da Hamsfort som anført 
næppe har kendt Knytlingasaga, er det derfor en Støtte for dennes 
Form fcorslundr, som vel derefter med Føje tør antages at være Navnets 
oprindelige Form. 

Et Ønavn paa -lund er ganske vist usædvanligt, vi kender det kun 
om Smaaøer (det omtalte Thorslund i Næsbyhoved Sø og Borlund i 
Roskilde Fjord), og Taasinge er en betydelig 0. Men det maa jo i saa 
Fald være et oprindeligt Skovnavn, et Navn om hvilket muligvis Byen 
Lundby paa Taasinge minder. Og det maa være gaaet over til -land 
under Paavirkning af de omliggende Øers Navne (Langeland, Lolland, 
Fyns Land). 

Vi saa, at der i Pavebrevet ogsaa nævnedes en Nicolaus Tosingh. 
Dette Navn kan dog godt gengive et *Tøsing, eftersom Hamsfort i 
sin latinske Tekst ikke bruger Bogstavet ø, og Indbyggernavnet kan 
derved dateres saa tidligt som til 13. Aarhundrede. Naar Formen Tors
lund kan optræde i samme Brev som Tøsing, der vel maa gaa ud fra 
en assimileret Form *Toslund, maa det betyde, at vi befinder os i en 
Overgangstid, hvor Assimilationen faktisk er foregaaet i selve Ønavnet, 
men hvor Skriftformen Torslund lever videre i Skrivertraditionen; i 
Virkeligheden har man paa den Tid sagt Toslund, og efter Analogi
formens Sejr optræder det Thosland, vi finder i Valdemars Jordebog, 
i samtidige og i senere Kilder. 

Gunnar Knudsen. 
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NORSK HOLBERG-LITTERATUR FRA DE SIDSTE AAR 

Der kan være god Grund til a t henlede danske Læseres Opmærk
somhed paa norske Forfatteres Bidrag til Forstaaelsen af Holberg fra 
de sidste Aar. 

En Plads for sig indtager Francis Bull: Tretten taler på Grini, Oslo 
1945, hvor en Tale er viet Holberg, ham, der „som et vern imot ond-
skapen satte latteren, detvåpen som gjør den våpenløse uovervinnelig". 
Bull har her stillet sine Medfanger for Øje de Holbergske Figurer, som 
de daglig kunde beundre blandt Herrefolkets Repræsentanter: Gert 
Westphaler eller den meget talende Barber, og • ganske særlig Jacob 
von Tyboe, som Per Krogh har givet en straalende Fremstilling af; 
Bull forsta'ar ogsaa, hvorfor Vielgeschrey har faaet et tysk Navn. 

Der er en ejendommelig' Modsætning mellem Bull, der „personlig 
kjenner en rekke menn, som kunde ha tjent som levende modeller 
for de Holbergske figurer", og Billeskov Jansen (Danmarks Digtekunst 
II, S. 177), der finder Holbergs store-Komediefigurer utænkelige i det 
virkelige Liv; de hører- hjemme i det Milieu, han selv skaber. Karl 
Holl i „Geschichte des deutschen Lustspiels", 1923, der ofrer et Ka
pitel paa „Bedeutung Holbergs", har et tredje Standpunkt, nærmest 
ved Bulls:' „die Charaktere Holbergs sind aus dem Innern heraus ge
sehen Es sind grobschlachtigé, primitive Menschen, aber es sind 
Menschen und keine farblose Puppen". 

„Edda" 1946 indeholder ikke mindre end to Holberg-Bidrag: 
Sigurd Johnsen: Holberg og troen-på fabelvesener, der renser Hol

berg for den Antagelse, at han skulde have troet paa den Fugl Phoenix 
(kan nogen efter „Julestuen" Scene 12 virkelig tro, at Holberg tager 
„den Fugl: Phoenix" alvorligt?). 

Sten Konow: Holberg og Shakespeare. (En Sammenstilling af Steder 
i „Merry Wives of Windsor" og „Henry IV" med i.Jeppe paa Bjerget"). 

En bemærkelsesværdig Bog, som gør norsk-Bogkunst al mulig Ære, 
er Kåre Foss: Konge for en dag. Et sosialpolitisk teatermotiv. Oslo 
1946. Paa Titelbladet staar desuden angivet: „Damocles sive Philo-
sophus regnans", 1695, og „L'Homme d'État imaginaire", 1789. 

Det drejer sig om to litterære Fund, en Jesuitkomedie af Le Jay 
fra 1695, som Foss anser for et Forbillede for „Den politiske Kande
støber", og en Bearbejdelseaf dette sidste Stykke af Michel de Cubiéres-
Palmézeau fra 1789, som kun kendes i 2 Eksemplarer. Disse to litte
rære Sjældenheder er aftrykt i Bogen, den' første baade paa Latin og 
Norsk (den latinske Tekst dog efter en ikke helt fejlfri Afskrift), den 
sidste kun paa Fransk. Men hertil kommer en Indledning og et rigt 
Materiale af kultur- og litteraturhistorisk Art til Belysning af disse 
Skrifter og Ideernes Historie, skrevet saaledes at det saavel har Inter
esse for Fagfolk som for et større Publikum, som Bogen aabenbart 
efter dens Udstyrelse og den ledsagende Brochure er beregnet for. 

„Konge for en Dag" er Motivet saavel for „Jeppe paa Bjerget" som 
for „Den politiske Kandestøber". Det er et Vandremotiv, hvis Skæbne 
gennem Tiderne tidligere er fremstillet af Teaterhistorikeren Alexander 
von Weilen i „Shakespeares Vorspiel zu Der Widerspånstigen Zahmung", 
Frankfurt a. M. 1884, en Bog, som Foss S. 32 citerer efter Stender-
Petersen i „Edda" 1922, I, men næppe selv har kendt, von Weilen 
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nævner saaledes Le Jay's Skuespil, men maaske kun paa anden Haand 
efter Ernest Boysse: Le théåtre des Jésuites, Paris 1880. 

Foss giver først en Oversigt over, hvad han kalder „Den våkne 
manns drom" fra Abu Hassans Eventyr til Jeppe og gaar derefter over 
til den tendentiøse Anvendelse af samme Motiv: „Skomaker bli ved 
din lest", som er Indholdet af Le Jay's „Damocles", og giver den histo
riske Baggrund for dette Stykke. 

Le Jay har benyttet det hos Cicero overleverede Damocles-Sagn, 
men ændret det, saaledes at dets egentlige Pointe, Sværdet, der hænger 
i et Haar over Damocles' Hoved, helt bortfalder. Han er gjort til en 
Filosof, der bilder sig ind at kunne regere Land og Rige i Tillid til en 
Bog, han selv har skrevet. Han bliver da af Kong Dionysius paa Skrømt 
gjort til Konge, udsættes for Prøvelser, han ikke kan bestaa, opgiver 
Ævret, bliver truet med Døden, men slipper med at faa Skægget raget 
af og siden gaa i Landflygtighed. 

I Stykkets Gang: Prøvelserne og deres bedrøvelige Forløb er der 
unægtelig Lighed med „Den politiske Kandestøber". Foss anser det 
for bevist, at „Damocles" er Forbilledet. 

Selv om Foss S. 41 nævner Julius Paludan, har han ikke benyttet 
hans Afhandling „Holbergs Forhold til det ældre tyske Drama" (Dansk 
Hist. Tidsskr. 6. R. II 1889), hvori han i Kapitel II giver en princi
piel Betragtning om Kildespørgsmaalet, der ofte har været Genstand 
for dilettantisk Behandling (og forøvrigt supplerer von Weilen med 
Hensyn til Jesuitkomedierne). Paludan kommer efter sin Gennemgang 
af Stoffet til det væsentlig negative Resultat, at Holberg kun har be
nyttet Gryphius (i Jacob von Tyboe). Foss tænker sig (S. 98), at det 
er fra de tyske Digtere Feind og Weise, at Holberg har faaet Ideen 
og Modet til at lade Komediernes Milieu være smaaborgerligt. Det er 
dog ikke meget sandsynligt; allerede Peder Paars handler jo om ganske 
jævne Mennesker; det er et fundamentalt Træk hos Holberg. 

Det vil i alle Tilfælde være af Betydning at faa undersøgt, om Hol
berg i det Hele har noget Kendskab til Jesuitkomedierne. Af Jesuiten 
Bidermann, der var en betydelig Dramatiker, har Holberg kun kendt 
Anekdotesamlingen Utopia. Jesuiternes Skuespil, der var et Led i deres 
Undervisning, spillede en saa stor Rolle i Datiden, at deres Existens 
sikkert var Holberg bekendt, men deres hele Tendens maatte være ham 
fremmed; bl. a. har de Motiver til at modarbejde en Kritik af Ludvig 
XIV's Enevælde, som kan have inspireret Le Jay, ingen Betydning 
kunnet have for Holberg; Den politiske Kandestøber handler om en 
komisk Karakter, der var Holbergs Yndlingsemne lige fra Peder Paars 
til Epistlerne. 

Det har tidligere (senest af Oskar Schlichtkrull i Dansklærerforenin
gens Udgave) været hævdet, at Saint-Evremonds Komedie „Sir Politick 
Would-Be" er Forbilledet for Holbergs Komedie. 

En Afgørelse af den Slags Kildespørgsmaal vilde kræve en sammen
fattende Behandling af Holbergs Forhold til alle hans Kilder. Ogsaa en Be
handling af hans dramatiske Teknik (og Teaterteknik) maatte kunne 
give et Fingerpeg til Paavisning af, om og eventuelt hvor han har søgt 
Forbilleder uden for de velkendte og sikre Kilder: Plautus (og Terents), 
Italienerne, Moliére (og det franske Teater efter ham). 

Foss' Bog indeholder saa meget interessant Stof (f. Eks. om Cubiéres' 
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Bearbejdelse, og dens Forudsætninger) og saa mange Ideer, at en An
melder maa begrænse sig. Kun er der Grund til at anholde hans Paa
stand S. 40 og S. 129, at det skulde være i Egenskab af Professor elo-
quentiae, Holberg blev opfordret til at skrive Komedier. Det var jo 
Professoratet i Latin (som Professor poeseos var det i Græsk), og Pro
fessorstillingen ved Københavns Universitet har ikke inspireret Hol
berg til mere end to smaa Lærebøger og nogle faa Lejlighedsskrifter1. 

Aaret 1947 bragte en mindre, men meget nyttig Bog af Højesterets
dommer Erik Solem: Holberg som Jurist (oprindelig-i det norske Tids
skrift for Rettsvidenskap. Årg. 59. 1946), der — i Modsætning UP Foss' 
Bog—helt igennem er dokumenteret ved Kildehenvisninger..Holbergs 
Adkomst, til at betegnes som Jurist er naturligvis „Natur- og Folke
retten", men Forfatteren finder desuden, at han i juridisk Indsigt og 
juridisk Tænkning i hvert Fald stod paa Højde med Størstedelen af 
Samtidens Dommere og Prokuratorer. 

Skriftet giver god Oversigt over det juridiske Studium og Retsvæse
nets Organisation, og hele Holbergs Forfatterskab er gennemgaaet saa-
ledes, at hans Syn paa Rettens Teori og Praksis bliver udførligt — og 
formentlig ogsaa fuldstændigt — belyst. 

E. Spang-Hanssen. 

MAUFFVER KAAL 

Personnavnet Maaffverkaal eller Mauffver Kaal i Ranchs skuespil 
Karrig Nidding forklares i DSt 1945 si 155 som en jydsk udtaleform 
af mager karl. Vel forekommer der hos Ranch enkelte rim som forud
sætter jysk vokalisme, f. eks. tro : Lov s. 305 i Birket Smiths udgave, 
men i de to tilfælde hvor Mauffver Kaal optræder som rimord, er det 
i binding med ord der i rigsdansk har vokalen å-, i jydsk <r, nemlig 
Kaal (brassica) s. 319 og Skaal s. 328. Mauffver Kaal indeholder da 
virkelig ordet kål, blot er der næppe som antaget af Kaikar tale om 
det sjældne plantenavn magerkål (beta rapacea), men, efter alt at dømme, 
om den tilberedte kål, kålsuppen, Denne i tidligere tider såre alminde
lige ret" beskrives udførligt af Feilberg IT s. 355, hvormed kan sam
menholdes Gamle danske Dyrerim 60.5: til kaalen skaltw thæliæ gryn. 
En meget vigtig ingrediens i kålsuppen var det fede'-flæsk,'der gjorde 
den til en både nærende og eftertragtet spise, som det ses-af Dyre
rimene 25. 17—18: met fedher kool ok stekther hønæ thit sywge le-
gemmæ kan' tw lønæ. Tillavet uden flæsk betragtedes kålen derimod med 
ringeagt. Feilberg anfører fra Lild sogn: fattig folk fik sommetider 
„mbrløs kål", der var ikke kogt på kødmad. Morlos kål, flæskeløs kål 
modsat fed kål (jfr. ODS IX sp. 1030: ikke gøre kålen fed), må netop 
være det Ranch kalder mager kål. 

Tolket på denne måde bliver øgenavnet Mauffver Kaal et værdigt 
sidestykke til Knep Hauffrekage, modsat hvedekage. ' 

Anker Teilgdrd Laugesen. 

. * H. P. Anchersen siger i. et Brev til Grev J. L. Holstein 14/2 1754, at Hol
berg „haver fortient sine. Midler ved Kjøbenhavns Universitet, endskiont nand 
aldrig haver disputeret een gang eller læst een Time". .Soransk Tidsskrift I, 2. 
Hæfte. 1870. S. 146. 


